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poďte ďalej. Aspoň nebudem sám!“ –
zatajil Jakub sklamanie. A keď videl,
aké má ten chudák rozodraté topánky,
obdaroval ho pri odchode novými.
A len čo ten krívajúc odišiel, klope na
bránu stará žena.“ Bola som v lese
nazbierať si trochu dreva, aby som
mala teplý Štedrý večer. Prikvačila ma
tma a ťažko sa mi išlo s tým bremenom. Veď viete, v mojom veku...“
Jakubovi nedalo, keď videl zmrznutú
a vyhladnutú starenku, nuž ju pohostil
jedlami, čo boli odložené pre Ježiška.
Onedlho stál pri dverách malý chlapček: „Ujo, prosím Vás pekne,“ – začal
plačlivo, „zablúdil som a neviem, ako
sa dostať domov, nezaviedli by ste ma
k mamke?“ Jakuba prepadla nevôľa:
„Odídem, a možno práve vtedy príde
Pán Ježiš a ja zmeškám, nebudem
doma! Ale čo s týmto maličkým? Jeho
mama iste trnie od strachu. A pod
stromčekom ho iste čaká nejaká radosť!“ „Tak poďme, mládenec!“ –
s pokojným úsmevom chytil majster
Jakub chlapca za ruku. Neskorý večer
už vládol, keď sa majster vrátil. Ježiš
neprichádza. Obuvník zosmutnel

V schátralom domčeku na kraji
neveľkého mestečka býval chudobný obuvník. Všetci ho poznali
pod menom majster Jakub. Bol
známy svojím dobrým srdcom
a ochotou každému pomôcť. Lenže
časy boli krušné a jemu sa ako
chudobnému nevodilo príliš dobre.
Z celého roku sa najviac tešil na
Vianoce. Vtedy nakúpil čo najlepšie veci, upratal izbičku, priniesol
z lesa vetvičky z jedle, izbu vyzdobil. Sníval totiž o tom, že do
jeho samoty príde ho potešiť Pán
Ježiš.
A na
štedrý
večer
s rozochveným srdcom očakával....
Aj v onom roku to tak bolo. Izba vyzdobená, sviečka horí, jedlá
pripravené. V tom ktosi búcha na
bráničku. Jakub celý bez seba vo
vytržení beží a otvára. Ale na jeho
veľké prekvapenie stojí pred ním
biedny otrhaný starec a úctivo ho
prosí, aby ho pustil dovnútra aspoň
na chvíľočku, trochu si odpočinúť
a zohriať sa. „Nuž, čo dedko! Len
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a strácal nádej, že ho Pán poctí svojou
návštevou. V tej chvíli sa však v jeho
vnútri ozval zvláštny upokojujúci
a oblažujúci hlas: „Nesmúť! Veď ja
som sľub dodržal. Trikrát som stál na
prahu tvojho domu, trikrát som klopal
a ty si mi otvoril. Lebo ja som bol ten
žobrák, ktorého si pritúlil a obul. Ja
som bol tá starenka, ktorú si nasýtil!
Ja som bol ten chlapec, ktorého si
potešil a odviedol domov k mame.
Neboj sa a nebuď smutný. Ja som
s Tebou.“ Majster Jakub dlho nehybne
sedel naplnený radosťou a poznaním,
že nikdy nebude sám a s túžbou myslel na chvíľu kedy ho Ježiš navždy
a dokonale urobí šťastným.
Milostiplné vianočné sviatky požehnaný a Bohom cez ľudí obdarený
nový rok zo srdca praje a pri oltári
svojim veriacim vyprosuje
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
duchovný otec – farár Klčova
ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
kaplán

Pobožnosť Štedrej večere v kresťanských rodinách
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Rodina: Anjel Pána... Otec (alebo iný člen rodiny): Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Rodina: Sláva tebe Pane. Otec: 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: Chvála tebe Kriste.
Pieseň: Tichá noc... (alebo Dobrý Pastier).
Otec: Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im
ho dávaš a oni ho zbierajú. Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Vzývajme Nebeského 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: Pozdravme Božiu Matku. Rodina: Zdravas
Mária.... Otec: Vyznajme svoju vieru Rodina: Verím v Boha....,
Sláva Otcu... Otec: Požehnaj nás, Pane, i tieto tvoje dary, ktoré
budeme požívať z tvojej štedrosti. Skrze Krista, nášho Pána.
Rodina: Amen. Otec: Prajeme si dobrú chuť.
PO JEDLE
Otec: V mene Otca... Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.
A tvoji svätí nech ťa velebia. 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...
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(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 sa aj my obdarúvame darčekmi na znak vzájomnej lásky.)
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Vážení občania,
Je december 2003, presne rok
od môjho nástupu na post starostu
našej obce. Je čas bilancovať, hodnotiť, čo tento rok priniesol pre našu obec.
No nebudem ho hodnotiť ja,
veď mi to neprislúcha. Budem sa
snažiť zopár vetami urobiť prierez
za celý rok činnosti nášho OcÚ.
Mesiace január, február, marec
boli mesiacmi preberania kompetencií prenesených na samosprávu
v rámci reformy verejnej správy.
Obci pribudol v rámci delimitácie
z okresných úradov okrem školstva, ktoré prešlo na obce ku 1. 7.
2002, aj prenesený výkon na úsek
územného
plánovania
a stavebného konania, pozemných
komunikácií, vyvlastňovania pozemkov, vodného hospodárstva,
všeobecnej vnútornej správy,
ochrana prírody, zdravotníctva,
cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja. Z toho vyplýva, že na
obecných úradoch pribudlo práce
neúrekom. V rámci prenosu výkonov na obce sa s tým mohli stretnúť už aj naši občania, hlavne pri
vydávaní stavebných povolení, výrubu drevín a hlavne školstva. Určite z médií počujete v akom žalostnom stave je naše školstvo,
hlavne čo sa týka financovania.
Ani u nás v materskej škole to nie
je inak ako sa hovorí. Po vyrovnaní energie – v našom prípade poplatku za elektrickú energiu, nezostala na účte ani koruna, takže v
mesiacoch november a december
sa zabezpečuje činnosť MŠ po finančnej stránke okrem miezd cez
rozpočet OcÚ. Nie sú to veľké finančné položky, ale pýtam sa, prečo sa zodpovední správajú k tomu
tak – je to všetko na úkor našich
detí.
Zároveň v týchto dvoch mesiacoch sa zvádzal aj tuhý boj
o získanie finančných prostriedkov
z Ministerstva životného prostredia
na výstavbu nášho vodovodu
a kanalizácie. Myslím si, že aj na
tomto úseku sme boli celkom
úspešní, veď na výstavbu sme dostali 2,5 mil. korún. Urobilo sa do
700 m kanalizácie a 400 m vodovodu. Verím, že aj v budúcom roku nám prispejú aspoň takou čiastkou. Vrátim sa zopár slovami
k prekopávaniu prípojok na vodu
a kanál. Určitá skupina ľudí bola
a je nespokojná s cenovou relá-

ciou, no musím ich však upozorniť, že
sú si aj sami na vine, pretože ešte sa len
začalo kopať a už mala chodiť daňová
kontrola na firmu, ktorá práce prevádzala. Do budúcna si musíme rozmyslieť,
akou formou to chceme robiť – či aj závidieť, aj mať lacno. A ešte pre tých,
ktorí porušujú uznesenie OcÚ o zákaze
vypúšťania do kanálu, však je to dobré,
už netreba naťahovať hadice – už to ide
samo, preto porozmýšľajme, čo vlastne
chceme.
V mesiaci apríl sme schválili veľmi
dôležitý dokument a to – Hospodársky
a sociálny program našej obce. Od jeho
schválenia sa naša obec uberá týmto
smerom a presne podľa tohto dokumentu. Prvým krokom a dôkazom bola príprava programu už cez európske fondy
a to konkrétne cez agentúru SAPARD,
kde musím poďakovať manželom Macejkovcom za vzornú spoluprácu
s vedením obecného úradu, pričom spoločnými silami sa spracoval program na
rekonštrukciu ciest a chodníkov. Úsilie,
ktoré sme vynaložili za mesiac máj
a jún priniesol našej obci ovocie v sume
4 miliónov korún. Práve dnes, keď pripravujem tento príspevok do našich novín, konala sa verejná súťaž na tieto
práce, ktoré sa budú prevádzať na budúci rok od apríla do augusta. Preto aj
obecný úrad zvažuje vytvorenie obecnej
neziskovej firmy, aby sa v týchto mesiacoch mohli zamestnať naši nezamestnaní a v rámci subdodávky by naša
obec tieto práce robila. Budú sa rekonštruovať cesty po novej ulici, nižnom
konci, až k bytovke a cesta vedená za
stodolami od Imricha Kyseľa až po
Františka Bendžalu.
Mesiac júl a druhý polrok sme začali, myslím si veľkou a vydarenou akciou
a to oslavou 745. výročia obce
a posvätenia obecných symbolov zástavy a erbu. No obcou ešte stále voňala
atmosféra oslavy a už bagre kopali cesty
na uloženie kanalizácie a vodovodu.
Práce ukončili pred naším odpustom.
No medzi týmito akciami sa už na OcÚ
pripravoval projekt na prístavbu našej
MŠ, kde sme zabojovali a dostali dotáciu z ministerstva školstva a to vo výške
1,2 milióna korún. S výstavbou sme začali koncom septembra a k 30. novembru sme stavbu zazimovali pod strechu.
Na záver našej činnosti sa podarilo ďalším projektom dostať 150 tisíc Sk na
rekonštrukciu našich sociálnych zariadení na OcÚ. Už sa nemusí hanbiť nikto
robiť nejakú akciu, toalety sú v 100 %
stave.
V rámci vianočných výzdob sme dali urobiť 13 ozdôb, ktoré sa rozdelili na
všetky ulice.
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Máme pripravené ďalšie programy, kde žiadame cez predvstupové fondy vyhotovenie
územného plánu obce, vyznačenie turistických trás, tabúľ, cykloturistických trás, no prvotným
programom bude získať zo štrukturálnych fondov financie na dobudovanie vodovodu a kanalizácie.
Naša obec je súčasťou mikroregiónu Spišská otčina, kde aj
tam spoločnými silami pripravujeme
programy
či
už
z predvstupových alebo štrukturálnych fondov.
Obecný úrad úzko spolupracuje aj s Obecným športovým
klubom a na budúci rok začína
súťaž aj družstvo dorastencov.
V tomto období si môžu prísť do
sály KD zahrať aj fanúšikovia
stolného tenisu, podľa hracieho
harmonogramu. Úspešným začína
byť aj cvičenie aerobiku, ktoré sa
cvičí vždy v sobotu o 17.00 hod.
Aj tu sme pripravili program pod
názvom „Vychovávajme deti my
– nie ulica“. Určite naša obec má
ešte
veľa
problémov
a nedostatkov, no chcem poprosiť
našich občanov o maximálnu spoluprácu a ústretovosť. Nekritizujme už to, čo ešte nie je ani začaté. Zároveň by som poprosil
občanov, ktorí vyvážajú odpad zo
svojich dvorov, aby to neodviezli
hneď za plot svojho druhého suseda, Nižný koniec – pri kríži,
Nová ulica – pri kaplnke, dedina
– hlboký jarok, pretože ľudia,
ktorí navštívia našu obec, hodnotia nie len naše pekné dvory, ale
aj to okolo nich. A tu máme veľmi zlú vizitku. Bližšie oboznámenie sa s číslami – rozpočtom, bude pre našich občanov na verejnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční poslednú januárovú nedeľu.
Do nového roka sa má želať
všetko najlepšie. Mali by sme sa
zamyslieť nad tým, či toto slovné
spojenie nepoužívame ako frázu,
niečo, čo je nutné povedať, čosi,
čo ako keby sa očakávalo. Pritom
to vôbec nemusíme myslieť
úprimne a zo srdca. A práve
v tom je problém. Často nevieme
povedať pravdu do očí, pretvarujeme sa, ohovárame za chrbtom,
robíme druhým okolo seba zle.
Nie je umenie druhému ublížiť,
veľkosť človeka spočíva v tom, či
dokážeme inému pomôcť. Preto
si navzájom pomáhajme, žime

v duchu starého dobrého hesla –
správaj sa k druhým tak, ako
chceš, aby sa správali k tebe. Ak
niekomu robíme zle, ono sa nám to
vráti a na to by sme nemali zabúdať. Pritom nás táto takpovediac
pomsta zastihne vo chvíli, keď to

budeme najmenej čakať. No povedzte,
nie je lepšie očakávať radšej niečo príjemnejšie?
Čaro Vianoc nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou, nech prichádzajúci rok Vás obdarí zdravím, šťastím
a úspechmi.

Požehnané
Vianoce
a šťastlivý nový rok 2004 Vám zo
srdca
praje

ášovo proroctva vedela, že Božie dieťa sa má narodiť v Betleheme. Preto
zobrala pripravené plienky, biedne
handry a s Jozefom sa vybrala na cestu. Vybral sa teda Jozef...., aby sa dal
zapísať s Máriou, svojou manželkou
(Lk 2, 4 – 5). Uvažujeme, ako zbožne
a sväto sa na tejto ceste zhovárali dvaja svätí manželia o milosrdenstve,
dobrote

zimných cestách. Avšak trpela ticho a s láskou. Všetky svoje
útrapy obetovala Bohu, spájajúc
ich s bolesťami Ježiša, ktorého
niesla pod srdcom. Pridajme sa
k Panne Márii a Jozefovi aj my
a sprevádzajme ich na ceste nášho života. A s nimi sprevádzajme
aj Kráľa nebies, ktorý sa ide narodiť v jaskyni a pri svojom prvom príchode sa chce zjaviť svetu ako dieťa, aké sa kedy narodilo. A prosme Ježiša, Máriu
a Jozefa, aby nás tejto ceste,
sprevádzali na ceste do večnosti.
Budeme blažení, ak v živote
a smrti budeme s nimi spojení
a ak nás tieto tri vznešené osobnosti budú stále sprevádzať.

Miroslav Fabian
starosta obce

Augustov rozkaz
Boh rozhodol, že Boží Syn sa narodil ako najchudobnejšie úbožiatko,
no nie v Jozefovom dome, ale
v jaskyni, čo bude zároveň maštaľou. Preto zariadil, že cisár vydal
rozkaz ,aby sa každý išiel zapísať do
mesta. Odkiaľ pochádza. Keď Jozef
počul toto nariadenie, znepokojil sa,
lebo nevedel, či má Máriu nechať
doma alebo ju zobrať zo sebou,
keďže mala čoskoro porodiť. Žena
a pani moja, povedal jej, nechcem ťa
nechať samu, no ak ťa vezmem so
sebou, bojím sa, že budeš musieť
mnoho trpieť na dlhej ceste
v tvrdých a ťažkých podmienkach.
Moja chudoba mi totiž nedovolí zabezpečiť ti potrebné pohodlnie. Ale
Panna Mária mu povzbudzujúco odpovedala: Jozef môj, neboj sa, pôjdem s tebou. Pán nám pomôže.
Z Božieho vnuknutia a aj z Miche-

a láske Božieho Slova, ktoré sa malo
onedlho narodiť a zjaviť na zemi pre
spásu ľudí. Uvažujeme o chvíľach
a dobrorečeniach,
poďakovaniach,
o pokore a láske, ktoré títo dvaja
vznešení pútnici cestou prežívali. Svätá Panna určite veľa trpela na takej dlhej a obťažnej púti po neschodných

Podľa Alfonza Márie de´ Liguori pripravila
PaedDr. Beáta Akimjaková, OSF,
SM. Maximiliána

Láska nie je milovaná
Raz počas vianočných sviatkov chodil svätý František z Assisi po cestách a lesoch. Usedavo plakal
a nariekal. Keď sa ho pýtal, prečo
tak plače, odpovedal: Akoby som
neplakal, keď vidím, že lásku nemilujú. Vidím, ako sa Boh stal takmer
bláznom z lásky k človeku, a človek
je taký nevďačný voči Bohu! Ak nevďačnosť ľudí tak veľmi zarmucovala srdce svätého Františka, uvážme, o čo viac zarmútila srdce Ježiša
Krista! Sotva sa počal v lone Panny
Márie, videl krutý nezáujem
a nevďačnosť, ktorej sa mu malo dostať od ľudí. Prišiel z neba zažať
oheň na zem znášať mnohé rany
a postupy: Oheň som prišiel vrhnúť
na zem a čo chcem? Len aby už
vzplanul! (Lk 12, 49). Videl tiež nespočetné hriechy, ktoré budú ľudia
páchať aj po toľkých dôkazoch jeho

lásky. A práve to mu spôsobovalo nekonečnú bolesť, hovorí svätý Bernard
Sienský. Veď aj my pociťujeme neznesiteľnú bolesť, keď vidíme, ako sa
nám niekto odplácal nevďakom. Preto
blahoslavený
Šimon

de Cascia hovorí, že nevďačnosť často
zarmucuje dušu viac ako akákoľvek
telesná bolesť. Akú bolesť musela
spôsobiť naša nevďačnosť Ježišovi,
ktorý ako náš Boh videl, že za jeho
dobrodenia a lásku sa mu odplácame
krivdami a urážkami. Zlom sa mi odplácajú za dobré a nenávisťou za lásku
(Ž 69, 9), keď vidí, koľkí ho nemilujú,
ani sa k nemu nepriznávajú, akoby im
neurobil nič dobré, ani netrpel z lásky
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k ním. Ó Bože, ako si aj dnes
mnohí kresťania nevážia lásku
Ježiša Krista?! Jedného dňa sa
Spasiteľ zjavil blahoslavenému
Henrichovi Susovi v podobe pútnika, čo chodil od dverí k dverám
prosiť o nocľah, no všetci ho odháňali s nadávkami a urážkami.
Koľkí sa podobali tým, o ktorých
hovorí Jób: Čo kričali Bohu: ,,
Odíď od nás! ...“ A to on im plnil
domy blahom (Jób 22, 17 – 18).
Aj my sme v minulosti boli medzi
týmito nevďačníkmi; chceme
však nimi byť aj naďalej? Nie,
veď to si nezaslúži roztomilé
Dieťa, ktoré prišlo z neba trpieť
a zomrieť za nás, aby si získalo
lásku.
Mgr. Marta Oravcová, OSF
SM. Petra

Skús a uhádni!
Sviatostný život
vo farnosti Klčov
v roku 2003

Ako sa volal prorok, v spisoch
ktorého našli
zmienku o mieste narodenia
Mesiáša?
a) Ako sa volalo mesto,
v ktorom sa Ježiš narodil?
b) Aké zvieratá podľa tradície
zohrievali malého Ježiška po
narodení svojím dychom?
c) Aké dary doniesli podľa
Biblie mudrci z východu narodenému Mesiášovi?

Sviatosť krstu prijali:
- Lukáš Mráz
- Adriana Čuchranová
- Aneta Pastyrčáková
- Denis Bendžala
- Martina Korlátiová
- Patrik Lacko
Sviatosť manželstva uzavreli:
- Milan Ružbacký
a Martina Korlátiová
- Jozef Šarišský
a Zdenka Horváthová

Mgr. Slávka Tivadarová, OSF
SM. Kamila

Aj halier pomôže
Zbierku pre deti v núdzi a pre detské domovy s názvom Aj halier pomôže organizuje
Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša – Prešov mesto v spolupráci s katechétami
pôsobiacimi na území farnosti s dovolením OÚ-OVVS. Verejná zbierka sa bude konať
od 15. decembra do 30. decembra. Bude vykonaná vo forme verejných darov do uzavretých prenosných urien, ktoré ponesú označení dobrovoľníci z radov kresťanskej mládeže v uliciach mesta Prešov. Táto iniciatíva vznikla z podnetu ukončenia používania
10 hal. a 20 hal. mincí od 1. januára 2004. Výnos zbierky bude poukázaná na č. účtu
1000667612060/4900 v Istrobanke a použitý na pomoc deťom v núdzi a detským domovom.

S nádejou na stretnutie sa
vo večnosti sme sa rozlúčili
s veriacimi:
- Anna Hardoňová
- Anna Dzurillová,
- Valentín Čarník
- František Mačuga

MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V LEVOČI

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje záujemcom, že na detašovaných pracoviskách v Levoči a v Poprade v akadem. roku 2004/2005 sa v dennej a externej forme otvára
magisterské štúdium v nasledovných odboroch:
- ošetrovateľstvo (Levoča, Poprad) termín: do 1.3.2004
- učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ (Levoča) termín: do 31.1.2004
- učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ s rozšírením o špeciálnu pedagogiku (Levoča); 31.1.2004
- učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii HV – Nv (Levoča, Spišská Kapitula)
termín: 1.3.2004
- učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na Hv /teória/ (Levoča) termín:
1.3.2004
- manažment (Poprad) termín: 1.3.2004
Prihlášky riadne vyplnené so všetkými prílohami, s uhradenou priloženou poštovou poukážkou
o poplatku za prijímacie pohovory ( PF KU v Ružomberku, Ľudová banka Rbk, č.ú.:
4320013802/3100) a s čestným vyhlásením o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity zasielajte na
adresy:
Detašované pracovisko PF KU, Kláštorská 24/a, 054 32 Levoča, tel.: 053/4699190.
Detašované pracovisko PF KU, Popradské nábrežie 15, 058 01 Poprad, tel. 052/7722571.
Web: http://fedu.ku.sk

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
dekan Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Klčove v spolupráci s Obecným úradom v Klčove. Redakcia: Máriin hlas, 053 02 Klčov 27, tel.
053/4592496. Šéfredaktor: Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Zástupca šéfredaktora: ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD.
Členovia redakčnej rady: Miroslav Fabian, starosta obce, Elena Chovancová, SM. Mgr. Petra Oravcová,OSF, Mgr. Kamila Tivadarová,
OSF. Mgr. Peter Pekarčík, Ing. Alžbeta Dzurillová, Daniel Novotný, Monika Novotná. Technický a výkonný redaktor: ThDr. ArtLic. Rastislav
Adamko, PhD., SM. PaedDr. Maximiliána Akimjaková, OSF. Jazyková korektúra: Lucia Gallovičová. Povolenie Okresného úradu v Levoči
zo dňa 18. 1. 1999. Registrácia: ISSN 1335-4213.
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
v týždni od
do
KLČOV
21. 12. 2003
1. 1. 2004
Hodina Bohoslužby
Deň
Liturgická oslava
8.00 ž. Štefan Labanc (80 r. života)
N
ŠTVRTÁ
10.00 + Veronika a Pavol Kočiš
ADVENTNÁ NEDEĽA
13.30 VEŠPERY
21. 12.
Adventné obdobie
7.30 + Alžbeta a Ján Záhradník
P
18.00 Bohoslužba slova so sv. prijímaním
22. 12.
Adventné obdobie
7.30 + Ondrej, Anna, Alžbeta a Alfonz Berko
U
18.00 Bohoslužba slova so sv. prijímaním
23. 12.
8.00 ž. Štefan Turák
S
ŚTEDRÝ DEŇ
17.00 Štedrá večera – modlitby v rodine
24. 12.
24.00 Polnočná sv. omša
SLÁVNOSŤ
8.00 SV. OMŠA PASTIERSKA
Š
10.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
25. 12.
NARODENIA PÁNA
14.00 JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
P
7.30 ž. Sestra Cyrila Dzurillová (90 r.)
SV. ŠTEFANA,
26. 12.
9.00 ž. Štefan Labanc (zdravie)
PRVÉHO MUČENÍKA
9.00 Koleda – POSVIACKA DOMOV od č. domu 46
10.00 Koleda – POSVIACKA DOMOV od č. domu 47
SV. JÁNA,
7. 30 + Jozef a Ján Dzurilla č. 81
S
sv. ruženec o 7.00
27. 12. APOŠTOLA a EVANJELISTU
8.00 + Ján Horváth
N
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
10.00 + Alžbeta Sedláková (výročná)
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Svätých neviniatok, mučeníkov
13.30 VEŠPERY
28. 12.
Oktáva Narodenia Pána
7.30 + Igor Horváth
P
Sv. Tomáša Becketa,
sv. ruženec o 7.30
29. 12.
biskupa a mučeníka
Oktáva Narodenia Pána
7.30 + Veronika a Peter Pijak
U
sv. ruženec o 7.00
30. 12
Oktáva Narodenia Pána
8.00 sv. omša na úmysel + TE DEUM
S
17.00 sv. omša za poďakovanie - TE DEUM
SV. SILVESTRA I.,
23.30 Polnočná pobožnosť a novoročné požehnanie
31. 1.
PÁPEŽA
so Sviatosťou Oltárnou
8.00 sv. omša za veriacich
Š
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
10.00 + Janka Vozárová
1.1.
NOVÝ ROK
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
PRIKÁZANÝ
SVIATOK
13.30 NOVOROČNÉ VEŠPERY
2004
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 17.00 hod., čo bude znamením pre rodičov, aby začali spoločnú modlitbu pred Štedrou
večerou vo svojich domovoch.
Potom v kostole, pri spievaní Kréda, sa cez Vianoce počas slov: „a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny“ kľačí na obidvoch kolenách.
Všetkým cteným farníkom prajeme a vyprosujeme milostiplné a požehnané prežívanie vianočných sviatkov, najmä
veľa Božích milostí, zdravia, pokoja a pravej rodinnej lásky, ktorú vie darovať novonarodený Ježiš, ale iba tým členom
rodiny, ktorí ho chcú prijať do svojho srdca.
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KOLEDA - POSVIACKA DOMOV bude prebiehať nasledovne: začneme o 9.00 hod. na dolnom konci dediny. Pán farár najprv pôjde o 8.30 do Herbatonu, potom na hlavnú cestu od č. domu 136 a potom pôjde od bytovky (č. 46) po pravej strane Dolnej ulice. Pán kaplán začne o 10.00 hod. od č. 47 a pôjde po ľavej strane Dolnej ulice. Koleda bude pokračovať (okolo poludnia) stredom dediny. Od č. 30 po pravej strane hore potokom pôjde pán farár a od č. 59 po ľavej
strane hore potokom pôjde pán kaplán. Napokon sa koleda zakončí na novej ulici. Od č. 88 pôjde pán farár po pravej
strane dolu Novou ulicou a od č. 134 pôjde pán kaplán po ľavej strane Novou ulicou.

Obecný úrad v Klčove Vás pozýva na

ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU
dňa 26. decembra 2003
do tanca hrá skupina – tá, ktorá hrala pri oslave výročia obce
Vstupné 250,- Sk na osobu
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