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Slovo sa telom stalo...
Na hodine slovenčiny žiaci píšu
slohovú úlohu. Téma znie: „Matkina
ruky“. Učiteľ sa prechádza pomedzi
lavice. Zastaví sa pri Jožkovi. Pozerá sa
do jeho zošita a číta: „Moja mama
jednou rukou natiera na chlieb maslo,
druhou prišíva otcovi na kabát gombík.
Jednou rukou oblieka nás deti a druhou
nám kladie do aktovky desiatu, keď
ideme do školy." Na to sa zasmeje a
hovorí: „Jožko, tvoja mama je stonožka?
A či má sto rúk? Jožko sa postaví
a
vraví: „Moja mama má dve ruky pre
otca. Nás je sedem, to je spolu 14 rúk.
Dve ruky pre hydinu. Dve ruky pre
prasiatka. Dve ruky pre chudobných.
Dve ruky pre Boha, keď sa modli. Teda
spolu je to 26 rúk.
Učiteľ
zvážnel
a
povedal:
„Pokračuj". A potom pri hodnotení
Jožkova práca bola hodnotená ako
najlepšia.
Všetci iste chápeme, že tu nejde o
počet rúk, ale o matkinu dobrotu, ktorá
sa prejavovala rukami. Totiž gestami rúk
matka prejavovala lásku k deťom, k
manželovi, k blížnym, ale i k práci ktorú
koná. Darmo by mama osebe rozprávala:
„Ja som dobrá!" „Pozrite sa aká som
dobrá!" Kto by jej uveril, keby nevidel
ruky, ktoré natierajú chlieb maslom,
ruky, ktoré prišívajú na kabát gombík,
ruky, ktoré pripravujú deťom raňajky,
ruky, ktoré prácou dávajú najavo, že
milujú ľudí i Boha?
Cez Vianoce, keď Slovo sa telom
stalo, Boh ukazuje ľuďom, aký je . Dáva
nám možnosť nahliadnuť do Jeho života.
Chce, aby sne mali o ňom správnu
predstavu. Boh sa nám zjavuje v
narodenom Ježišovi.
Pozerajme sa teda na Ježiša. Avšak
hneď na začiatku nášho pozerania sa na
Boha uvedomme si, že nemôžeme zostať
len v Betleheme. Malé dieťa totiž
vyrástlo. Dospelý Ježiš už svojimi
dospe1ými rukami požehnáva iné deti,
keď ich berie na kolená. Svojimi rukami
sa dotýkal slepých a hluchých, otvára im
oči a uši. Vystiera ruky a k1adie ich na
chorých. Vystrel ruky nad morom a
povedal: „Utíš sa!" Svoje ruky spínal,
keď sa v noci modlil k svojmu
Nebeskému Otcovi. Nakoniec svoje ruky
vystrel aj na kríž. kde zomrel za naše
hriechy. Po zmŕtvychvstaní, keď odchádzal, rukami žehnal svojich učeníkov a

hovoril im: „Daná mi je všetka moc na
nebi i na zemi. Iďte a učte všetky národy".
A prostredníctvom kňazov žehná aj nás.
Necítime, koľko dobroty je Ježišovi?
Boh sa nám ukázal v Ježišovi Kristovi
a Ježiš Kristus, dobrotou svojho života,
prácou svojich rúk nám ukázal, kto
vlastne je Nebeský Otec.
My sme pozvaní k tomu. aby sme
celým svojím postojom ukázali, ako si
vážime Ježiša. Čo to prakticky znamená?
Nuž, to znamená, že zopneme si ruky
a budeme sa modliť!
To znamená, že nebudeme ľutovať!
kroky, ktoré nás privedú na sv. omšu! To
znamená, že nebudeme si šetriť hlas, keď
môžeme v kostole spievať To znamená,
že nezaložíme si ruky, keď môžeme
doma, alebo blížnemu pomôcť, alebo
niečím poslúžiť. A takto môžem pokračovať ďalej.
Ak budeme o sebe rozprávať, že sme
dobrí.., a nebude to na nás vidieť, čo z
toho máme, čo z toho majú ľudia, ako nás
môže hodnotiť Boh? Boh čaká, že mu
ukážeme aj vonkajšími zmyslami, ako si
ho vážime Lebo najvnútornejšie odhalenie
Boha môžeme prijať len odhalením svojho
vnútra prejavujúceho sa v postoji našich
rúk, úst, očí, uší atď. Od nás sa očakáva
odpoveď, aby smel svojím životom zjavili
a neustále zjavovali svoju dobrotu
prejavenú svojimi zmyslami.
Pred nemocnicou zaslala sanitka. Šofér
vypol sirénu a vystupoval pacient. Viedli
ho ošetrujúci lekári. Na oddelení zisťovali
jeho, zlomeninu ruky a nakoniec vyhlásili:
„Amputácia! Od lakťa!“ Nešťastie na
stavbe. Avšak staršia zdravotná sestra
Terka im hovorí: „Dovoľte mi ho najprv
pár dní ošetrovať". A nechali jej ho.
Venovala sa mu dva mesiace. Potom začal
rukou hýbať. Plný vďačnosti že jeho ruka
je opäť zdravá, prináša sestričke Terke na
každé meniny kvety. Keď Terka odišla do
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dôchodku, ochorela. Pacient ju vyhľadal a
silno zvoní a vchádza do bytu sestričky.
Ona mu hovorí: „Kto to tak silno zvoní?"
Pacient odpovedá: „To zvoní vaša ruka,
sestrička!" Ako keby chcel povedať: To
nie ja, ale vaša starostlivosť, vaša obetavá
láska sa prejavuje v tomto zvonení!
Pán Ježiš svojím narodením urobil pre
nás viac, než zdravotná sestra pre
pacienta! Ak sa necháme Nim viesť,
budeme môcť podobne povedať: To nie ja,
ale Tvoja láska sa vo mne zjavovala cez
celý môj život. To nie ja, ale bola to Tvoja
milosť, že som žil ako dobrý kresťan. Bol
to Tvoj dar, že sa cezo mňa prejavovala
sila svätého prijímania. To nie ja, ale bolo
to Tvoje milosrdenstvo
ktoré som
ukazoval v odpúšťaní druhým.
Kardinál Suenens hovorí: „Netrápte sa
nad tým, že neviete akú svätosť máte
budovať, alebo o akú dokonalosť sa máte
usilovať. Zostaňte len verní tomu, čím ste.
Keďže ste pokrstení, prijali ste dary Ducha
Svätého. Prijali ste svätosť v zárodku.
Zostaňte verní krstu a budete svätí.
Netrápte sa nad tým, čo máte ešte urobiť,
ostaňte verní tomu, čim ste". Keby sme
ostali verní tomu, čo si pri sviatosti
zmierenia na Vianoce zaumienime neboli
by sme svätí? Keby sme ostali verní
zjavenej Božej láske. neboli by sme svätí?
Neukázala by sa táto svätosť, dobrota
nášho ľudského života aj vonkajším
spôsobom? Iste Áno. A tak bratia a sestry
ďakujme aj v tomto roku Eucharistie
Pánovi za to, že večné Slovo sa telom
stalo, že prebývalo medzi nami a mohli
sme pozorovať Ježišove ruky, Ježišove
nohy, a najmä mohli sme cítiť Ježišove
Srdce. Boh sa nám v Ježišovi Kristovi
nielen zjavil, ale cez Eucharistiu, ktorú
prijímame, v nás prebýva. Preto sa
modlime: „Pane, ďakujeme Ti za ruky do
ktorých beriem tisíce vecí. Ďakujem Ti za
všetko, čo sa nimi dá prejaviť a druhému
urobiť. A teším sa, že raz stretnem aj
Tvoju láskavú náruč! Náruč, ktorú nám už
dnes zjavuješ.. Amen.
Požehnaný advent, radostné Vianoce
a milostiplný nový rok všetkým
obyvateľom Klčova praje a vyprosuje
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
duchovný otec – farár Klčova
doc. 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...
(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.)

Vážení občania,
Nekonečná pieseň, tak nazývajú
niektorí
zainteresovaní
proces
prijímania
nariadenia
vlády
SR
o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve.
Nečudo, jeho konečná podoba sa hľadá
už niekoľko mesiacov, posledné týždne,
teda po prijatí štyroch zákonov
potrebných na fiškálnu decentralizáciu,
intenzívne.
Prekladatelia
návrhu
fiškálnej
decentralizácie
na
čele
so
splnomocnencom vlády sa však netajili
tým,
že
doterajší
mechanizmus
rozdeľovania podielových a ďalších
daní pre samosprávu nebol celkom
spravodlivý, lebo bol založený iba na
jednoduchých kritériách – počte
obyvateľov a veľkosti katastrálnych
území, plus dotácie tzv. malým obciam.
Preto navrhli štyri základné kritériá počet obyvateľov, veľkostná kategória
obce, počet detí vo veku od 3 do 14
rokov a počet starších občanov nad 62
rokov. Po prepočtoch sa však ukázalo,
že menšie obce budú mať poväčšine
menej ako doteraz a väčšie viac, ale
nezabudli pritom povedať, že máme
nový daňový zákon na obciach
a príjmy, ktoré chýbajú v rozpočtoch
oproti minulým rokom si môžeme
doplniť zvýšením daní z nehnuteľností.
Aj my na obecnom úrade sme sa
zaoberali prípravou nového všeobecne
záväzného nariadenia obce o daniach
a poplatkoch za komunálny odpad
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s filozofiou nezvyšovať alebo len
veľmi mierne.
V našej obci máme tieto
druhy daní :
a) daň z nehnuteľností – dom,
dvor, garáž, záhrada –
nezvyšuje sa, daň sa
upravuje pri stavebných
pozemkoch
b) - vydané stavené povolenie
– 1 Sk/m2
nevydané stavebné
povolenie – 3 Sk/m2
pri
ornej
pôde
z pôvodných 2 halierov za m2
na 3 haliere
c) daň za psa – nezvyšuje sa
d) daň za užívanie verejného
priestranstva – tu budeme
spoplatňovať
odstavené
nepojazdné autá, vlečky od
traktorov,
rôznu
poľnohospodársku techniku
... to na ulicu nepatrí
e) daň za ubytovanie (v našej
obci sa to zatiaľ netýka
nikoho)
f) daň za predajné automaty
– detto
g) daň za nevýherné hracie
prístroje – len podnikatelia,
ktorí takého prístroje majú
h) poplatok za komunálny
odpad – kanva – tu sme
vychádzali zo skutočnosti za
rok 2004, kde je potreba
oproti
ostatným
rokom
zvýšiť na osobu a rok o 10,Sk.
Zároveň
chcem
upozorniť, že ak sa chceme
udržať na tejto cene pre
budúce roky, je potrebné
brať vážne separovaný zber.
Z toho vyplýva, že vedenie
OcÚ a zastupiteľstvo nemá snahu
napĺňať rozpočet na úkor našich
občanov, ale chceme pokračovať
v rozvoji obce cez európske
peniaze.
Vážení občania, prichádza
čas vianočný, čas, kedy sa
častejšie
zamýšľame
nad
hodnotením
svojich
činov
a postojov k blízkym ľuďom
i širšiemu okoliu. Čaro Vianoc
v nás „obrusuje hrany“ závisti,
bezohľadnosti,
či
iných
vlastností, ktoré by nám mali
alebo
aspoň mohli byť cudzie. A tak si
k mnohým
vianočným
blahoželaniam „pribaľme“ aj
takéto: Skúsme ako rodičia

chápať dieťa a naopak, skúsme
stratiť dôvod na takýto úsmev. Veci
Všetkým
prajem
šťastné
pochopiť aj šéfa, určite pochopí aj
totiž nie sú takými, akými sa zdajú ...
a pokojné Vianoce, veľa lásky,
on nás, skúsme aspoň chvíľu
príjemnej rodinnej pohody a do
V čase Vianoc máme k sebe bližšie,
v našich myšlienkach žiť život
Nového roku všetko naj.
sme pozornejší, chápavejší. Želajme si,
opustených, chorých, nešťastných
aby
to
krásne
ľudské
teplo,
a všetkých ďalších, ktorí majú
Miroslav Fabian
porozumenie a šťastie zostalo v nás
starosta obce
poskromne dôvod na úsmev. A to
počas celého roka a nielen v tú
nielen preto, že každý z nás môže
sviatočnú chvíľu.
_______________________________________________________________________________________________
Ježišovo meno
Ježišovo meno je božské. Boh ho Márii oznámil prostredníctvom archanjela Gabriela: A dáš mu meno Ježiš (Lk 1,
21). Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno (Flp2, 9) a jedine v tomto mene možno dosiahnuť spásu: Niet pod
nebom iného mena, daného ľudom, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4, 23). Toto slávne meno Duch Svätý
prirovnáva k oleju: Jak olej rozliaty je tvoje meno (Pies 1, 3). Svätý Bernard vysvetľuje, že olej je svetlo, pokrm i liek,
a preto meno Ježíš osvecuje ducha, lebo týmto menom vyviedol svet z temnôt modlárstva k svetlu viery. Aj my, čo sme
sa narodili v krajinách, kde máme ďakovať Ježišovi Kristovi za dar viery! Čo by bolo z nás, ak by sme sa narodili
v Ázii, v Afrike alebo v Amerike, uprostred bludárov a odpadlíkov? Kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16, 16). A tak by
sme pravdepodobne boli stratení. Okrem toho meno Ježiš je pokrm, ktorý živí naše srdcia, pretože nám pripomína
všetko, čo ježíš urobil pre našu spásu. Toto meno nás utešuje v krížoch, trápeniach, dávam nám silu kráčať cestou
spásy, dáva nám odvahu v pochybnostiach, zapaľuje nás láskou, pripomína nám, že náš Spasiteľ trpel, aby nás spasil.
A napokon toto meno je liekom duše, keď ju posilňuje proti pokušeniam našich nepriateľov. Peklo sa pred ním trasie
a dáva sa na útek, keď vzývame toto sväté meno, ako svedčí apoštol: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi,
na zemi i v podsvetí (Flp 2, 10). Kto v pokušení vzýva Ježiša, nepadne, a kto ho vždy bude vzývať, nikdy nepadne
a bude spasený: Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála a budem zachránený pred nepriateľmi (Ž 17, 4). A kto sa
kedy zatratil, ak v pokušení vzýval Ježiša? Zahynie ten, kto ho nevzýva o pomoc alebo kto ho prestane vzývať pri boji
s pokušením.
Putovanie s mudrcmi
My sa možno cítime zaviazaní týmto „múdrcom od Východu“ pri čítaní jedinej zmienky o nich
v Písme. Sú ako cudzinci, ktorí prejdú kilometre navyše, len aby pomohli niekomu, ako keby nás
zastúpili. Matúš predstavuje mudrcov ako priekopníkov, v tomto evanjeliu ako prví vzdávajú Ježišovi
úctu vyhradenú len Bohu, úctu, ktorú mu vzdávali apoštoli až po zmŕtvychvstaní (Mt 28,9.17)). Títo
pútnici dokonca stoja na čele dlhého zástupu nežidovských veriacich, medzi ktorých patrí aj rímsky
stotník, vytrvalá kanaánska žena a väčšina z nás. Keďže väčšinu Ježišových nasledovníkov tvoria
pohania, niet divu, že korene kresťanov siahajú až k týmto cestovateľom zďaleka. dodnes sa mudrcom
pripisuje zvláštny význam. Spomíname si na nich cez Vianoce, obzvlášť na sviatok Zjavenia Pána,
avšak naozaj dobre poznáme týchto cestovateľov? Sú to najexotickejšie a najtajomnejšie postavy
v scéne narodenia!
Písmo podáva len niekoľko informácií. Návštevníci sú múdri ľudia, ktorí poznajú hviezdy,
prichádzajú od Východu, prinášajú zlato, kadidlo a myrhu a stratia sa do neznáma. Matúš by bol
prekvapený, keby vedel, čo sa o nich spieva v našich vianočných koledách. Nikde neuviedol, koľko
ich bolo. Mnohí si myslia, že boli traja, keďže prinášajú tri dary. Ale rôzne iné tradície hovoria
o dvoch, štyroch, ôsmich, a dokonca aj dvanástich kráľoch. Ďalej Matúš ich nikdy nenazval kráľmi.
Tento názov je výsledkom kresťanských úvah nad Izaiášovým proroctvom. Nikde neuviedol ich mená
a rozlišovacie znaky: mladý Gašpar, zrelý
Baltazár či staručký Melichar sa v textoch sa prvýkrát objavili až v šiestom storočí. Staroveký kalendár svätcov uvádza, že zomreli v Arménsku roku
55 v priebehu týždňa, keď naposledy ešte raz spolu slávili Vianoce. Dokonca aj benátsky cestovateľ Marco Polo (1254-1324) pridáva vlastnú verziu,
tvrdí, že králi boli z Perzie a že sám navštívil ich hroby ležiace sedemdesiatpäť kilometrov od Teheránu.
Matúšovi mudrci sú obdivuhodní, na rozdiel od kráľa Herodesa nemali nijaké poznatky zo zjavenia, obsiahnuté v židovskom Písme, boli hladní po
pravde a Boh sa im dal poznať štúdiom astrológie. Hľadali pravdu rôznymi spôsobmi - v prírode, rozhovormi s inými a v Písme – a Boh im dal
schopnosť rozoznať ju, keď ju našli. Svätý Bernard z Clairvaux opisuje ich radostný objav takto: „Padli na svoje tváre, uctili ho ako svojho kráľa
a zvelebovali ako Boha. Ten, ktorý ich povzbudzoval vďaka hviezde, ich aj vyučoval v hĺbke ich sŕdc.“ A čo my? Teraz je rad na nás. Každý deň
môžeme v druhých ľuďoch vítať Ježiša, klaňať sa mu a slúžiť mu.

Svetoslav Veigl : VIANOCE
Láska prišla na svet
Prichádza Láska sama.
Prichádza Boží dar.
Začína ľudská dráma
vykúpeného Rána.

Nikto nemôže žiť bez lásky
Láska je potrebnejšia než si myslíme.
Pravá láska robí z človeka niečo nové, milujúceho.
Láska premení všetko na lásku.
Láska je tajomstvo.
Láska pochádza z Boha.
Lebo Boh je Láska.

Prichádza ako dieťa, aby sme milovali ako deti.
Najkrajšia ľudská méta
uprostred sveta:
Aby sme žili ako Božie deti
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bol ochotný počúvať Boha, veriť mu, veriť Božej múdrosti. Bol
človekom, ktorý bol veľký svojou láskou, ktorá vie veriť, dúfať,
pretrpieť, ktorá je verná, obstojí, je nesebecká, dá sa na ňu
spoľahnúť, je pokorná, je tichá, menej hovorí a viac koná...
Pane, pomôž mi byť ako svätý Jozef. Verím, že ma zmeníš.

Akým človekom bol Jozef?
Bol to človek, ktorý mal tiež svoje predstavy , svoje očakávania,
ale i svoj svet bezsenných nocí, svet problémov, svet bez
východiskových situácií, svet sklamaní. Bol však človekom, ktorý

_________________________________________________________________________________________________________
Blahoslavení manželia, ktorí
BLAHOSLAVENSTVÁ
Sviatostný život
vychovávajú deti, lebo deti sú
vo farnosti Klčov
Pavol
Križalkovič
Blahoslavení
tí,
ktorí
darom Božím.
v roku 2004
a Martina Polláková
vstupujú do manželstva
Blahoslavení manželia, ktorí
Sviatosť krstu prijali:
- Jozef Wagner
z lásky, lebo iní budú môcť
nepokrikujú jeden na druhého,
- Skarleta Škopová
a Štefánia Komárová
pokračovať ako navzájom sa
lebo len tak sa ich rodinný
- Ladislav Styk
- Rastislav Chlebák
milujúci
i keď
skončia
dom stane vždy očarujúcim
- Matúš Uhlár
a Katarína Šurcová
radosti sobáša.
a príťažlivým..
- Samuel Uhlár
Blahoslavení manželia, ktorí
Blahoslavení
manželia,
- Viktória
S nádejou na stretnutie sa
dokážu riešiť problémy zrelým
ktorí vedia byť voči sebe
Matiščíková
vo večnosti sme sa rozlúčili
uvažovaním
a vzájomným
úctiví a pozorní, lebo tak si
- Nikolas Chlebák
s veriacimi:
dialógom,
lebo
toto
im pomôže
spríjemnia
život.
- Alexandra
- Mária Kvasňáková
žiť v súlade a pokoji.
Blahoslavení manželia, ktorí
Otčenášová
- Ján Ďumbala
Blahoslavení manželia, ktorí
si pestujú silu ducha
- Anna Galliková
sa vedia dohodnúť v otázkach
a nepodľahnú depresii, lebo
Sviatosť manželstva uzavreli:
- Jozef Lesňák
domácich financií, lebo tak sa
toto im pomôže zniesť
- Martin Kováč
- Ondrej Dzurila
budú môcť vyhnúť mnohým
životné útrapy.
a Elena Dzurillová
- Veronika Dzurillová
trápeniam
a zaistiť
si
Blahoslavení
manželia,
- Jozef Záhradník
budúcnosť.
ktorí sa jeden druhého milujú
a Andrea Mydlárová
Blahoslavení manželia, ktorí
viac ako ktorúkoľvek osobu
- Maroš Dublan
zasvätia svoj domov Bohu
na svete, lebo len tak budú
a Gabriela Galliková
a plnia Kristove náuky, lebo
šťastní a budú môcť splniť
- Ján Pijak
toto im pomôže rásť v láske,
svoj
manželský
záväzok
po
a Valéria Petriková
celý život
vernosti
a v obetavosti.
- Bohuš Snopko
a Mária Chovancová

_________________________________________
_________________________________________________________________
Krížovka

Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Klčove v spolupráci s Obecným úradom v Klčove. Redakcia: Máriin hlas, 053 02 Klčov 27, tel. 053/4592496.
Šéfredaktor: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Zástupca šéfredaktora: doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. Členovia redakčnej rady:
Miroslav Fabian, starosta obce, Elena Chovancová, SM. Mgr. Petra Oravcová, OSF, SM. Emanuela Patakiová, OSF, Mgr. Kamila Tivadarová, OSF. Mgr.
Peter Pekarčík, Ing. Alžbeta Dzurillová, Daniel Novotný, Monika Novotná. Technický a výkonný redaktor: doc. 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 13354213.

4

PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
v týždni od
KLČOV
Hodina
Deň
Liturgická oslava
8.00
N
ŠTVRTÁ
10.00
ADVENTNÁ NEDEĽA
13.30
19. 12. NOVÉNA – SV. RODINA HĽADÁ NOCĽAH
Adventné obdobie
18.00
P
NOVÉNA
–
SV.
RODINA
HĽADÁ
NOCĽAH
20. 12.
Adventné obdobie
7.00
U
21. 12. NOVÉNA – SV. RODINA HĽADÁ NOCĽAH
Adventné obdobie
18.00
S
22. 12. NOVÉNA – SV. RODINA HĽADÁ NOCĽAH
Adventné obdobie
7.00
Š
NOVÉNA
–
SV.
RODINA
HĽADÁ
NOCĽAH
23. 12.
P
8.00
ŚTEDRÝ
DEŇ
17.00
24. 12.
24.00
SLÁVNOSŤ
8.00
S
10.00
NARODENIA PÁNA
14.00
25. 12.
7.30
N
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY
9.00
26. 12.
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
9.00
10.00
Oktáva Narodenia Pána
18.00
P
Sv. Jána, apoštola, evanjelistu
27. 12.
Oktáva Narodenia Pána
18.00
U
Svätých neviniatok, mučeníkov
28. 12
Oktáva Narodenia Pána
18.00
S
Sv. Tomáša Becketa,
29. 12.
biskupa a mučeníka
Oktáva Narodenia Pána
18.00
Š
30.12.
P

Oktáva Narodenia Pána

31.12.

Silvestrovský program v kultúrnom
dome
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY
NOVÝ ROK

S
1.1.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

N
2.1.

DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA

do
19. 12. 2004
2. 1. 2005
Bohoslužby
† Veronika Dzurillová /týždenná/
† Katarína, Mária, Fabian, Fabian
VEŠPERY
† Jozef Lesňak, Gretka, Eduard Persche
sv. ruženec o 17.30 hod.
Sv. omša na úmysel
sv. ruženec o 6.30 hod.
† Mária Kvasňáková
sv. ruženec o 17.30 hod.
† Veronika, Pavol Kočiš
sv. ruženec o 17.30 hod.
† Katarína, Veronika, Jozef Gallovič

Štedrá večera – modlitby v rodine
Polnočná sv. omša
SV. OMŠA PASTIERSKA ž. Štefan Kamenický
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
ž. Ján Piľa
† Anna, Mária, Ondrej Dzurilla
KOLEDA – Posviacka domov od č. domu 118
KOLEDA – Posviacka domov od č. domu 134
† Ján Ďumbala
sv. ruženec o 17.30
Sv. omša na úmysel
sv. ruženec o 17.30
† Anna Galliková
sv. ruženec o 17.30
† Alžbeta, Ján Sedlák
sv. ruženec o 17.30

8.00 † Igor Horváth + TE DEUM
17.00 sv. omša za poďakovanie - TE DEUM
23.30 Polnočná pobožnosť a novoročné požehnanie
so Sviatosťou Oltárnou
8.00 ž. SM. Cyrila Dzurillová
10.00 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
ž. Tomáš Mazal
13.30 NOVOROČNÉ VEŠPERY
8.00 sv. omša za veriacich
10.00 † Alžbeta, Juraj Pollák
13.30 VEŠPERY

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: pán farár najprv pôjde o 8.30 od č. domu 118.
Pán kaplán začne o 10.00 hod. od č. 134.
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