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Zmŕtvychvstalý Ježiš – víťaz nad smrťou
Dnešných ľudí charakterizuje túžba po víťazstvách. Prejavuje sa to v osobnom a v pracovnom živote. V kultúre
a v športe. V oblasti politiky a vedy. Celá moderná spoločnosť je akoby naprogramovaná na to, že len ten, kto je lepší,
môže v živote obstáť. Slovo „víťazstvo“ je teda aj vhodným
vyjadrením podstaty veľkonočných sviatkov. Ježišovo víťazstvo prinieslo prvým svedkom zmŕtvychvstania veľkú radosť.
Čo prinieslo víťazstvo Ježiša ďalším pokoleniam? Predovšetkým odvahu nasledovať ho, vydávať o ňom svedectvo
a tešiť sa na stretnutie s ním vo večnosti. Ježišovo víťazstvo
nad smrťou spôsobilo, že verní kresťania boli ochotní prinášať veľké obete, lebo Ježišovo víťazstvo neprijali všetci
a netešil sa z neho celý svet. Vždy boli takí, ktorí neverili, že
Kristus bol, je a žije. A keď títo ľudia mali moc, a mali ju
v dejinách často, tak prenasledovali všetkých, ktorí v Krista
verili. Veď napríklad už v 2. storočí bol v Ríme na Palatíne
postavený kríž, na ktorom bol znázornený Kristus s oslou
hlavou a pod ním stál muž so zdvihnutými rukami. Bolo tam
napísané: „Alexamenos sa modlí k svojmu Bohu“. Takto sa
vysmievali z kresťanov a pokladali ich za bláznov. Oni to
dokázali s dôverou pretrpieť a za Krista zomierať.
Čo prináša nám Kristovo víťazstvo nad smrťou? Žijeme
v spoločnosti, ktorá neprenasleduje kresťanov pre ich vieru
v Krista. Veľa kresťanských výdobytkov si aj váži. Patrí
medzi ne dôstojnosť človeka, rovnosť všetkých ľudí, rešpektovanie ľudskej slobody a veľké množstvo iných ľudských
práv. Ale spoločnosť už nie je veľmi kresťanská. Veľa ľudí
sa vysmieva z Krista, Cirkvi a kresťanov. Niektoré televízie
a časopisy sa najviac tešia z toho, keď môžu zosmiešňovať
kresťanskú morálku a jej nositeľov. Sledujeme, ako sa
v Európe a aj u nás vedie smutná diskusia o tom, či má byť
v novej európskej ústave spomenutý Boh. V tejto súvislosti si
môžeme vážiť väčšinu našich poslancov, ktorí okrem komunistov a zopár tzv. liberálov hlasovaním podporili, aby
v ústave bol spomenutý Boh.
V zaujímavom a v komplikovanom svete nám Kristovo
víťazstvo nad smrťou prináša veľký dar, ktorým je absolútna
dôvera v Krista. Tak to robili prví kresťania, ich nasledovníci, a tak to musíme robiť aj my. Dôvera nie je totožná
s pasivitou. Naša dôvera v Krista musí mať aktívny rozmer.
Kresťan nie je ten, ktorý by mal mlčať, keď sa robí zlo proti
Kristovi, Cirkvi, proti Božím prikázaniam, keď sa znevažuje
ľudská dôstojnosť. Kristus nás povzbudzuje, aby sme nemlčali. Naša verejná aktivita môže vzbudiť u iných ľudí nenávisť alebo aj odpor. Neraz môžeme mať pocit, že všetci majú
právo brániť sa, len nie kresťania. Televízie prejavujú obdiv
k všetkým názorom, len katolíci sú pre nich ľudia zo stredoveku. Aj keby sa nám zdalo, že sme slabí, že veľa vecí nemôžeme zmeniť, že svet si robí aj tak čo chce, ani to nás
nesmie priviesť k nejakému pesimizmu. Kresťan musí vždy
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plne dôverovať v Krista, že on je mocnejší nad všetky ľudské projekty. K tomu je potrebné pravidelne prijímať sviatosti, vzájomne sa povzbudzovať, aby sme nikdy nestratili
dôveru.
Drahí farníci, milí občania! Zmŕtvychvstalý Kristus aj
nám dáva účasť na svojom víťazstve. V spojení s ním dokážeme v sebe objaviť veľké možnosti napredovania. Predovšetkým v službe vlastnej rodine, v bratskej láske, ochote
obetovať sa, cítiť s potrebami Cirkvi a našej obce. Svet
potrebuje tieto víťazstva viac ako všetky iné, o ktoré sa
usilujú ľudia. K takýmto víťazstvám Vám praje a vyprosuje
od zmŕtvychvstalého Krista veľa sily a ochoty Váš duchovný otec
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
farár v Klčove

Je dobré mať dobrého prezidenta
Jeden múdry človek povedal, že „ľudia sa správajú normálne až vtedy, keď vyčerpali všetky iné možnosti.“ Ľudia
„všetky iné možnosti“ často vyskúšajú počas mladosti.
Väčšina ľudí s rokmi zmúdrie. Aj demokracie majú svoje
pubertálne obdobia. Zdá sa, že ta naša demokracia prežíva
obdobie pokročilej puberty. Je dobre, že Európa usúdila, že
to obdobie by malo konečne skončiť a chce nás prijať medzi dospelých, alebo dospelejších. Ale aj naďalej resp. ešte
pozornejšie bude sledovať naše správanie a prípadné naše
„úlety“ bude posudzovať prísne.
Chvalabohu sme prizvaní stavať európsky dom. Je veľmi
nebezpečné stavať dom na piesku. Je vynikajúce, keď medzi kamene uholné možno zaradiť prezidenta, vládu, parlament... Na prvý pohľad sa zdá, že ponuka piesku vysoko
prevyšuje ponuku uholných kameňov. Ponuka piesku je
vábivá, je pestrofarebná, dobré sa s ním pracuje, dá sa formovať do rôznych tvarov. Piesok ostane pieskom, aj keď sa
bude tváriť najskalopevnejšie.
Ponúkame Slovensku, ponúkame Európe skalu najpevnejšiu, skalu otesanú tvrdými rokmi neslobody, zocelenú
tvrdým bojom o ochranu slobody v rannom porevolučnom
období. Zostal jedným z mála pilierov. Šanca pre Slovensko, ktorá sa nemusí skoro opakovať, je FRANTIŠEK
MIKLOŠKO.
Múdry národ si volí múdrych štátnikov, múdreho prezidenta. Keď hodnotím našich ľudí 15 rokov po revolúcii
zisťujem, že im chýba úsmev na tvári.
Viem našťastie o človeku, ktorý môže vrátiť Slovákom
úsmev do tváre, je ním František Mikloško.
Vážení občania, nepremárnime si túto šancu! Urobme
všetko preto, aby mohol byť našim prezidentom človek
charakterný, čestný, presadzujúci kresťanské hodnoty.
Miroslav Fabian, starosta v Klčove

TAJOMSTVO UMUČENIA, SMRTI A ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
Hľa, drevo kríža....
Nespočetnekrát som sa
v živote pýtal: O čo ti išlo,
Kriste, keď si sa takto
nechal popraviť?
Neraz mi bol taký blízky
výkrik bohoslovca Audia
v Ajtamatovom
románe
Popravisko: „Nerob to,
Kriste! Aký to má zmysel?
Po dvoch tisícročiach sa ti
ľudia vysmejú! Povedia, že
si blázon! Čo ti to napadlo
napravovať nenapraviteľné
ľudstvo?“
A ja som sa pýtal ďalej:
Išlo ti o to, aby sme sa čím
viac modlili? Azda o to,
aby sme čím viac chodili
na púte? V piatok nejedli
mäso? Čo bolo hodné
takejto mučivej smrti?
Viem, na otázku som sa
naučil odpoveď z katechizmu ešte skôr, ako som
si ju začal klásť. „Prišiel preto, aby nás zachránil od
večného zatratenia.“
Naučili sme sa ju naspamäť a už nám ani nič nehovorí.
Znovu sa teda pýtam, o čo ti išlo, Kriste?
Neskôr som pochopil. Napokon, on sám to povedal
veľmi jasne: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
navzájom milovali tak, ako som ja miloval vás!“
Ježišovi išlo o to, či táto zem bude spoločným domovom bratov a sestier, ktorí sa vzájomne milujú, alebo či
táto zem bude miestom nenávisti, vraždenia, závisti
jednotlivcov, ktorí si chcú uchmatnúť čo najviac pre
seba.
Vtedy, pred pevnosťou Antónia, pred Pilátovým súdom,
sa ľudia jednoznačne rozhodli. „Vyvolili ste si vraha
a pôvodcu života ste zabili!“ vyčítal im neskôr Peter.
Aj dnes. Volíme si vraždu miesto lásky. Je to v nás. Ten
strašný proces voľby, o ktorom neskôr Kristus povedal:
„Kto nemá rád svojho brata, už ho vraždí vo svojom
srdci!“
Prišiel preto, aby navždy celej histórii, celým dejinám
Zeme ukázal, v čom je život. Aby nám jasne deklaroval,
že si treba voliť lásku, nie nenávisť a vraždenie. Jeho
kríž je vážny argument.

A my?
„Koho
mám
prepustiť a koho dať
ukrižovať?“ pýta sa Pilát
vo vnútri každého z nás.
„Prepusti
Barabáša
a ukrižuj Ježiša!“
Prepusti vraha a ukrižuj
lásku!
Zdá sa mi, že v tejto
chvíli sa už nemám na čo
pýtať. Viem, o čo šlo
Kristovi. Viem, že na tom
stojí nádej budúcnosti
života alebo zúfalstvo
ľudského rodu, ktorý sa
tak bláznivo rúti do
vlastnej záhuby, pretože
zatracuje pôvodcu života
a volí si vraha. Lebo ak je
pravdou, že najväčšiu
lásku prejaví ten, kto
dáva život za svojich
priateľov, tak je pravdou
i to, že najväčšiu
nenávisť prejavuje ten,
kto tým druhým život upiera.
Ježiš za nás život položil. Ježiš slávne z mŕtvych vstal.
Aj nás povzbudzuje, aby sme sa obetovali jeden za
druhého a zároveň nám sľubuje, že každú našu bolesť
premení na veľkonočnú radosť.
P. Jozef Porubčan, SJ
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skú kašičku a peľ. Hlavný úžitok včiel je však v tom, že
ako hlavné opeľovače poľnohospodárskych plodín sú dôležitým agrotechnickým činiteľom pri zvyšovaní hektárových
výnosoch, opeľovaním rastlín ovplyvňujú výšku úrody
semien a plodov. Včelárenie na Slovensku má priaznivé
podmienky. Včelári zavadzajú do praxe najnovšie vedecké
poznatky, ktoré vytvárajú predpoklady pre rentabilné včelárenie.
Med svojím chemickým zložením patrí medzi veľmi
cenné požívatiny. Z cukrov je v mede až 70 % hroznového
a ovocného cukru (glukóza a fruktóza), ktoré organizmus
rýchlo vstrebáva bez zaťaženia tráviacich orgánov. Med
obsahuje aj dusíkaté látky, ktoré v organizme vykonávajú
ochrannú funkciu. Pre spomínané vlastnosti sa med používa
ako liečivá potravina najmä pre deti, chorých a športovcov.
Med je liekom používaným pri rôznych ochoreniach. Odporúča sa pravidelne používať med najmä pri chorobách
žalúdka, tráviacich orgánov vôbec, pri chorobách pečene,
obličiek a pri všetkých infekčných chorobách, najnovšie
vedecké poznatky poukazujú, že repkový med obsahuje
látky brassiny, ktoré majú protinádorové účinky.

Včelársky kútik
V. výročie založenia spolku v Klčove
Dňa 21. 03. 2004 sme si pripomenuli 5. výročie založenia
klčovského včelárskeho spolku. Myšlienka na založenie RSVS
vznikla u terajšieho predsedu spolku Jána Kalafuta, ktorý tento
spolok za podpory ostatných včelárov založil. K realizovaniu
návrhu založenia včelárskeho spolku došlo vo februári 1999 na
výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu včelárov
v Levoči. Na uvedenej schôdzi sme tento návrh prediskutovali
s pánom Jánom Pijákom starším a ďalšími včelármi: Vendelínom Dzurillom, Ignácom Dzurillom, Jánom Dudžákom, Vladimírom Dzurillom a inými, ktorí tento návrh podporili. Dňa
21. 03. 1999 bola zvolaná schôdza včelárov – ustanovujúci
snem územného včelárskeho spolku, na ktorom sa zúčastnili
včelári z obce Klčov, Nemešany a mesto Spišské Podhradie.
Na tomto sneme bol zvolený päťčlenný výbor, ktorý sa ihneď
ujal vedenia. Za predsedu spolku bol zvolený Ján Kalafut.
Výbor včelárov
Ešte niečo o mede a včelích produktoch.
Chov včiel sa stáva nevyhnutným doplnkom poľnohospodárskej výroby. Včelí produkujú med, včelí jed, vosk, mater-

Ján Kalafut a spol.

ku nádeje na slobodu. Táto iskierka sa postupne rozhorela
na revolúciu. Sviečková manifestácia 1988 bola začiatkom
„Nežnej revolúcie“. Zamatová revolúcia, ktorej ústredným
mottom bol historický motív „Pravda a láska zvíťazí nad
lžou a nenávisťou“. Toto heslo je geniálne, nezabudnuteľné
s obrovskou historickou hodnotou. Hoci sa tento rok nekončí na osmičky a neslávime jubileum nezabudnime!
Odkaz bratislavského Veľkého piatku má svoje výročie
každoročne aj preto, aby nedostala príležitosť tisíckrát
opakovaná lož, ktorá sa stáva pravdou.

25. marec = sviečková manifestácia = spomienka
Pádu komunizmu, gigantu na vratkých nohách predchádzali
v 80-tych rokoch niektoré udalosti. Boli to najmä triumfálne
návštevy pápeža Jána Pavla II. Svet pocítil opojnosť a nutnosť
spolupatričnosti.
Po presadení Gorbačovej perestrojky sa začalo obracať Rusko
a tým aj všetky jeho podriadené satelity. Na Slovensku boli
tieto udalosti zavŕšené v roku s dvoma osmičkami na sviatok
Zvestovania Pána. V tento pamätný deň sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila mohutná verejná manifestácia, vyjadrujúca nespokojnosť za neslobodu cirkvi a neslobodu občana.
Aj keď vodné delá zahasili plamene sviečok, nezahasili iskier-
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Dobrý príklad
Dnes na každom kroku vládne rodinkárstvo, - vraví Jano
v krčme kamarátom, - len sa pozrite na takú nemocnicu!
Sama sestra...

Keď sme pri zelenine, pozrime sa na KALERÁB.
Jedzme ho surový, pretože obsahuje veľa minerálnych látok a vitamín C. Varením sa ich kvalita výrazne znižuje!
Ak máte ťažkosti s pečeňou, jedzte predovšetkým
tvaroh, jogurt, včelí med, ovsené vločky, ryžu, surovú kapustu, mrkvu, cesnak, špargľu.
Pomoc pri angíne: uvarte 2-3 cibule a mäkké ich
roztlačte, vložte do šatky a prikladajte také teplé,
ako znesiete na hrdlo.

Čudná diagnóza
Počul som, že tvoja svokra je v nemocnici. Vraj otrava
krvi. Veru. Pohrýzla sa do jazyka.
Oslava
Manželka sa spytuje manžela: Drahý, na budúci týždeň
máme výročie svadby. Ako to oslávime? – Minútou ticha.

Požehnané veľkonočné sviatky
a radosť zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.
Chlapom veľa vodky,
ženám a dievčatám veľa vody praje

Miroslav Fabian
starosta obce
VTIPOVISKO
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
Deň

v týždni od

KLČOV
Liturgická oslava

4. 4. 2004

do

12. 4. 2004

Hodina Bohoslužby
8.00 sv. omša za veriacich

KVETNÁ NEDEĽA
N

(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

10.00 + Ján, Anna, Ľudmila a Milan Dzurilla

4. 4.

v kaplnke Povýšenia sv. Kríža

13.30 Krížová cesta

P

Veľký týždeň

7.00 sv. omša na úmysel
18.00 Bohoslužba slova

5. 4.
U

Pomazanie nemocných

7.00 + Valentín Čarník

6. 4.

19.00 hod. skúška spevokolu

18.00 Bohoslužba slova

S

Veľký týždeň

18.00 Bohoslužba slova

7. 4.
Š
8. 4.
P
9. 4.
S
10. 4.

7.00 + Igor Horváth

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

N

PÁNOVHO

11. 4.

P

ZMŔTVYCHVSTANIA
Požehnanie veľkonočných
jedál počas rannej sv. omše
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

12. 4.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

9.00 Omša svätenia olejov - Sp. Kapitula
18.00 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere
Krížová cesta po dedine – doniesť sviečky
8.00 Lamentácie - Ranné modlitby Cirkvi
Adorácia v olivovej záhrade
18.00 Obrady umučenia Pána
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 17.30 hod.
8.00 Lamentácie – Ranné modlitby Cirkvi
Vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe
19.00 Slávenie veľkonočnej vigílie
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 18.30 hod.
7.30 sv. omša za veriacich
10.00 + Juraj Gallovič
13.30 Slávnostné vešpery
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
(pol hodiny pred sv. omšami)
8.00 ž. Štefan Kyseľ (ml. 40 rokov života)
10.00 ž. Štefan Kočiš (za zdravie)

Ak ešte máte chorých, ktorí chcú pristúpiť k sviatosti zmierenia, okrem tých, ku ktorým chodievame na prvý piatok,
nahláste ich v zákristii.
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 na Veľký piatok a v sobotu ráno počas Lamentácií.
Na adoráciu v piatok a na poklonu v sobotu sa zapíšte do zoznamov, ktoré sú uložené vzadu na stolíku.
Všetkým farníkom prajeme počas Svätého týždňa hlboké prežívanie tajomstva smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána
i radostné a pokojné prežívanie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny.
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