Máriin

hlas

NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI A OBCE KLČOV
Číslo: 2

Ročník VII.

marec 2005

ISSN 1335-4213

veľa Božích milostí, ktoré na nás prúdia od Zmrtvychvstalého
Krista, ktorý je pre nás a kvôli nám prítomný v Najsvätejšej
Sviatosti, v Eucharistii.

Z Eucharistie aj dnes vyžaruje Zmŕtvychvstalý Kristus
Drahí farníci, obyvatelia a všetci hostia obce Klčov.
Obraz svetla videli ženy, keď prišli k prázdnemu Kristovmu
hrobu, ku ktorému „z neba zostúpil anjel Pána, odvalil kameň
a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho rúcho biele ako
sneh“.
Udalosti Svätého týždňa nás uvádzajú pripravených
a očistených na duši do významného obdobia dejín spásy. Kristova láska voči nám sa prejavila na Zelený Štvrtok, kedy nám ustanovil najsvätejšiu obetu, sviatosť kňazstva a dal nám Eucharistiu
ako pokrm na cestu do večnosti. Jeho láska k nám vyvrcholila na
Veľký piatok, keď dobrovoľne vylial svoju krv za nás.
Ježišova obeta na kríži bola spečatená slávou jeho zmrtvýchvstania, ktoré si rok, čo rok na Veľkú noc sprítomňujeme.
Lásku žien ku Kristovi nasledujeme počas sviatkov svojou prítomnosťou v Božom chráme, aby sme sa presvedčili podobne ako
ony, že Kristus vstal z mŕtvych, ako povedal. On sám sa stal tým
pravým svetlom, ktoré svieti celému ľudstvu na ceste jeho života
a my sa máme usilovať, aby sme ho v láske a pravde prijali. Ženy
naplnené strachom s veľkou radosťou vybehli z hrobu a bežali, to
čo videli, oznámiť jeho učeníkom. Vtedy ich Kristus pozdravil, dal
sa im poznať, ony objali jeho nohy a klaňali sa mu. Majster ich
posiela k svojim učeníkom, keď sú naplnené úžasom a hlbokým
zážitkom z Ježišovho zmŕtvychvstania. Aké sú naše reakcie na
podobné udalosti v našom živote? Spĺňame Ježišovo poslanie?
Nestáva sa nám, že sa pred inými robíme dôležitými a naše slová
dýchajú prázdnotou? Medzi nami sa nájdu aj takí, ktorí svoje slová
potvrdzujú svojim životom.
Jedným z nich je napríklad aj Ondrej, ktorý sa po skončení základnej vojenskej služby s plným elánom pustil do života. Po
dvoch mesiacoch sa u neho začali prejavovať následky choroby,
ktorú prekonal počas vojenskej služby. Obličky pomaly začali
vypovedať svoju službu. Preto sa dostal na interné oddelenie do
Košíc, aby si pomáhal v liečení dialýzou. Hovorí: „Aj keď lekári
robia všetko preto, aby ma dali do poriadku, vidím, že stav sa
nezlepšuje. Predsa však viem, že moje utrpenie nie je zbytočné. Aj
ja, obeťou svojho mladého života, sa chcem spojiť s obetou Kristovou. On je pre mňa tým pravým svetlom, ktoré mi svieti na poslednej ceste môjho života a verím, že mi bude svietiť i vo večnosti“. To čo Ondrej hovoril aj splnil. Dobre pripravený prijal sviatosť pomazania chorých a často prijímal sviatostného Spasiteľa
ako posilu v jeho utrpení. Zomrel mladý na prahu života, ktorý sa
pred ním otváral, ale videl ďalej, ďalej, do života, ktorý sa smrťou
začína.
Každý z nás prijíma svetlo a mnoho raz si to neuvedomujeme,
akým spôsobom, lebo život človeka bez svetla nie je možný.
Všetko stvorenie k svojmu životu potrebuje svetlo prirodzené,
ktoré tiež nie je len a iba svetlom. No človek okrem neho potrebuje oveľa viac svetlo nadprirodzené, bez ktorého nežije, ale živorí.
A tak všetkým obyvateľom Klčova prajem a vyprosujem počas
Veľkonočných sviatkov veľa zdravia, Božieho požehnania
a najmä

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
farár v Klčove
Vážení občania,
Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a zároveň v krátkosti oboznámil z činnosťou Obecného úradu v Klčove za rok 2004 a čo
pripravujeme na tento rok – rok 2005. Okrem bežných záležitostí
ako zabezpečenie chodu obecného úradu, materskej školy, vývoz
komunálneho odpadu, separovaný zber, ale aj administratívnych
úkonov ako stavebné povolenie, búracie a kolaudačné rozhodnutia,
overovanie a písanie žiadostí naším občanom ku reštitúcii pozemkov
a mnoho ďalších hlavnú pozornosť sme sústreďovali na investičné
akcie – voda, kanál, prístavba k obecnému úradu, výstavba viacúčelového ihriska, výstavba ciest a chodníkov až po zabezpečenie finančných prostriedkov a odvoz oltára do reštaurátorských ateliérov. V celkovej hodnote 8,8 milióna korún mimo obecného rozpočtu. Celková suma za druhý rok volebného obdobia prekročila už 15
miliónov, dovezených z vonku, ktoré sú preinvestované v obci
a ktoré nám už nikto nezoberie. Z toho vidieť, že naša obec ide tým
správnym smerom aj orientáciou (pozri ďakovný list poslanca NR)
a verím, že aj naďalej pôjde týmto smerom. No napriek tomu sa tiež
trápime z množstvom problémov, ktoré vyplývajú z prechodu kompetencií na samosprávy, ktoré nie sú podložené finančnými prostriedkami. Veľkou brzdou k napredovaniu je aj samotný rozpočet,
ktorý nedosahuje také čísla, ktoré by vykryli snahu a aktivity obecného úradu.
V týchto dňoch Vám doručili z firmy Herbaton s.r.o., listy
v ktorých vás vyzývajú na doloženie listov vlastníctva na uzatvorenie nových zmlúv o nájme poľnohospodárskej pôdy. Tieto listy
vlastníctva si nemusíte vybavovať, pretože obecný úrad tak urobil
za všetkých Vás. Z Vašej strany je len potrebné nahlásiť na firmu či
chcete uzatvoriť zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy alebo
nie.
A čo pripravujeme na tento rok? Dôraz budeme klásť na budovanie vodovodu a kanalizácie - hlavného problému v obci. V týchto
dňoch očakávame súhlas Ministerstva školstva SR o zriadení Základnej školy 1-4 v Klčove. No znepokojujú ma určité názory niektorých rodičov, ktorí sa rozhodujú nedať svoje deti k nám
z rôznych nepodložených dôvodov. Výber pedagogického zboru,
bude prebiehať riadnym výberovým konaním. Keďže to bude alternatívna škola, tak matematiku, jazyky, písanie sa budú učiť detí
v každom ročníku zvlášť. Už k dnešnému dňu je zabezpečených 9 ks
výkonných počítačov. S vyučovaním cudzích jazykov a rôznych
krúžkov, zriadením družiny to všetko je ošetrené v našej žiadosti na
ministerstve školstva. Samotnú prezentáciu by sme urobili až po
doručení súhlasu. Touto cestou chcem poprosiť rodičov, ktorých sa
to týka aby na našu výzvu pri prezentovaní reagovali a prišli do
priestorov Obecného úradu. Termín a dátum určíme dodatočne.
Jednou z ďalších aktivít pre tento rok bude úprava miestneho
potoka. Hneď po rozpustení snehu a rozmrznutí pôdy nastúpi Vodohospodársky podnik Košice na úpravu nášho potoka. V celej
dĺžke od domu smútku až po dom Františka Fabiána č. d. 137 by
sme ho chceli vyčistiť , prehĺbiť a taktiež by prebehla prvá etapa
úpravy brehov prírodným kameňom od mosta až po dom Jozefa
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Kočiša. V ďalších dvoch rokoch by sme upravili svahy v celej vyčistenej dĺžke.
S napätím budeme očakávať vyhodnotenie našich projektov na
čerpanie peňazí so štrukturálnych fondov a to výstavba ciest
a chodníkov v starej časti obce dokončenie tenisového kurtu, viac
účelového ihriska, rekonštrukciu ihriska a taktiež naša obec participuje na spoločnom projekte v rámci mikroregiónu, Spišská Občina
a Miloj Spiš na rýchle zapojenie internetu tzv. mikrovlnky, ktorá sa
do budúcna bude dať využiť na šírenie káblovej a obecnej televízie.
Nemalú snahu vyvíja OcÚ aj na spracovanie a dokumentácie výstavby priemyselného parku Brusník. V týchto dňoch sa snažíme o právoplatné územné rozhodnutie a je otázka času, kedy prví investori
zaklopú na dvere Obecných úradov či už v Sp. Hrhove alebo Klčove.

Pre budúcnosť a rozvoj týchto obcí ozaj dôležité či priemyselný
park bude alebo nie. Chcem vyzvať našich občanov aby sa k tomu
stavali zodpovedne. Nechcem sa vracať do čias, keď ZŠ 1-9 mala
byť postavená v Klčove a naša obec mohla byť strediskovou, kde
mohla byť povolená výstavba rodinných domov, a ročníky 19501970 by nechýbali v našej obci, alebo ešte skôr keď tvrdohlavosťou
našich dedov sme prišli o časť chotára lesa (úložska strana) atď...
aby sa nedali niektorí počúvať „nedáme mu“ – ozaj mne nie , len
svojím deťom a vnukom. Na záver Vám prajem milostiplné
a požehnané Veľkonočné sviatky.
starosta obce
Miroslav Fabian

______________________________________________________________________________________________
JEŽIŠOVO MLČANIE.
A keď veľkňazi a starší z ľudu na neho
žalovali, nič neodpovedal. Vtedy mu povedal
Pilát: „Nepočuješ, aké veľké veci proti tebe
svedčia?“ Ale Ježiš mu neodpovedal ani na
jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil.
/Mt 27, 12-14/
Ježiš stojí pred Pilátom. Do posledného
miesta súdnej budovy sa tlačia vodcovia
židovského ľudu a pobúrený dav. Tu už neplatí logická obžaloba a obrana, , právo a
neprávosť... Hore stojí sudca, so svojimi
vojakmi, prišiel z Cézarey sem do Jeruzalema. Židovský sviatok Paschy je vždy kritický, v srdciach ľudu sa prebúdzajú staré nacionálne nádeje. Pilát sa chce udržať na mieste prokurátora a šéfa vojsk, preto nesmú
vzniknúť nijaké komplikácie, o ktorých by sa
dozvedeli v Ríme. Celá aféra s Ježišom Nazaretským mu prichádza nevhod, najradšej by si
odtiahol ruky, ale už to nie je možné.... Ježiša
vypočul a ako rímsky občan má dosť zmyslu
pre spravodlivosť, aby jasne poznal: Tu stojí
nevinný človek, Ježiša by rád oslobodil, ale
ani u Židov si to tiež nechce pokaziť, robí
ústupky, Ježiša dá zbičovať, možno to postačí. Sotva však Židia vidia Ježiša, dvíhajú
päste a hlasno žiadajú jeho smrť. Ježiš však
stojí pred nimi a mlčí. Pilát mu dáva priestor
na obhajobu, ale v tejto rozhodujúcej hodine
sa nič nedeje. Mlčí z rozpačitosti, zo strachu,
nikde sa o Ježišovi nedočítame, že sa utiahol,
lebo nevedel čo má povedať. Ježiš mlčí, keď
nenávisť a nedostatok dobrej vôle robia
zbytočným každý rozhovor.
Rozhovory sú vždy prejavom lásky. Božie
rozhodnutie spásy je, aby k nám hovoril
skrze svojho Syna, aby sa nám otvoril v láske
svojho Božského slova.

Vari pominul čas Božieho volania, už niet
čo viac povedať...

Pilát teraz berie Ježiša do paláca, ešte raz
to chce s Ním skúsiť. Keď aj tu Ježiš
mlčí, povie mu: „Nechceš sa so mnou
rozprávať? Nevieš, že mám moc dať ťa
ukrižovať a moc prepustiť ťa?“ Ježiš
odpovedal: „Nemal by si nijakú moc
nadomnou, keby ti nebola daná zhora“.
A potom znova mlčanie. Veď tomuto
záveru v Jánovom evanjeliu predchádza
dlhý Ježišov rozhovor s Pilátom o otázke
kráľa. Skutočne, Ježiš hovoril. Tu nestojí
burič, tu nejde o politické otázky, Pilát
vie, že nemá právo, aby vyniesol trest
smrti. S trápnym gestom umývania rúk
podniká márny pokus o umlčanie svojho
svedomia, tu sa nedá ďalej diskutovať.
Preto Ježiš mlčí, vidí zhasínajúcu iskierku dobrej vôle, narazil na ľudí, ktorí
nechcú. Mlčanie obžalovaného je ako
obžaloba proti mocnému sudcovi. Hovorí
výrečnejšie ako tisíc vysvetľujúcich slov:
Lebo ty nechceš!
Pilát sa počas súdneho pojednávania
dozvie, že Ježiš pochádza z Galiley. Táto
oblasť podlieha Herodesovej moci a to je
príležitosť striasť sa Ježiša.
Herodes sa pokladá za múdreho
a rozumného, stratil však veľa sympatií
väznením Krstiteľa, Ježiša musí nechať na
pokoji, ale neodpovedať na Pilátovo gesto, to sa nedá, možno mu prinesie uznanie
židovských vodcov. Nastávajúci rozhovor
možno uspokojí jeho zvedavosť., veď aj
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on počul o zázrakoch. Vo vzduchu visí
senzácia, ktorú by rád zažil na vlastné
oči. Tak vysype na Ježiša záplavu otázok, Ježiš mu však nedá žiadnu odpoveď.
Mohol sa odvolať na príslušnosť
k rovnakej národnosti, využiť možnosti
na vytvorenie priaznivého rozsudku...
Je to mlčanie múdrosti. S posmievačmi, čo ho neberú vážne, nemôže
hovoriť o životných rozhodnutiach;
egoistom, ktorí krúžia okolo vlastného
ja, nemôže urobiť zrozumiteľnou múdrosť lásky.
Ježišove rozhovory s ľuďmi nie sú
čulé klebety. Požadujú, napomínajú,
radia, dohovárajú. Dokiaľ však hovorí
Boh, ešte sa nevzdal ľudí; ešte je nádej. Ale Ježišovo mlčanie je strašné. Je
to ako prerušenie vzťahov. Mlčiaci
Ježiš pred Pilátom a Herodesom nám
hovorí, že milosrdnej láske Boha sú
postavené hranice tam, kde človek po
slobodnom zvážení odmieta odpoveď.
Aj nám sa veľakrát zdá, že Ježiš mlčí
v našom živote; z nedostatku našej
dobrej vôle, narazil vari na tých, ktorí
nechcú, ktorí ho neberú vážne, nemôže
s nami hovoriť o životných rozhodnutiach, je pre nás nepochopiteľná múdrosť lásky...
Voláme k Ježišovi: „Daj sa mi spoznať.“ On prichádza, dáva priateľstvo
a ponúka pravdu o sebe i o nás. Spoznať pravdu znamená stále niečo meniť, ustavične sa pretvárať a ísť dopredu. Každá sviatosť zmierenia, každá
sv. omša je nájdením nového vzťahu k
Ježišovi, ktorý ponúka radosť a nádej.

„Dotyk majstrovej ruky.“ Boli dotlčené
a poškriabané a dražiteľ si pomyslel, že tie staré husle
nestoja za to, aby s nimi zbytočne strácal čas. Ale
predsa ich s úsmevom na tvári zdvihol ponad hlavu.
„Koľko za ne dáte, ľudkovia moji, kto ponúkne jeden dolár ako prvý? Dva, tri doláre po prvý-krát, po
druhý i po tretí-krát, predané. Predané za tri doláre.“
Ale nie. Z davu, úplne zozadu, vystúpi muž. Pristúpil
dopredu a vzal do ruky sláčik, oprášil staré husle, ich
uvoľnené struny a zahral melódiu číru a krásnu.
Hudba stíchla a dražiteľ pokojným a tichým hlasom
povedal: „Koľko mi za ne dáte?“ A držal ich znova
nad hlavou. „Tisíc, dvetisíc, tritisíc po prvýkrát, po
druhýkrát, po tretíkrát, predané.“ Prítomní jasali, ale
niektorí kričali: „Čo to má znamenať? Čo tak zmenilo ich hodnotu?“ Odpoveď prišla rýchlo: „Dotyk
majstrovej ruky.“
Mnoho je ľudí, ktorých život neladí, možno aj náš. Je
otlčený a poškriabaný, jeho cena je nízka pre nemysliace davy. Prvá šanca, druhá šanca, posledná
a takmer koniec. Ale vtedy na scénu príde Majster
a dav nie je schopný pochopiť hodnotu človeka
a zmenu, ktorú spôsobil dotyk Majstrovej ruky.

Prežívame Rok Eucharistie, vstupujeme do dialógu s Kristom. Každé osobné stretnutie s Kristom
je podmienené slávením svätej omše, v ktorej sa
s Bohom stretávame v jeho slove, v kňazovi, ktorý
predsedá
sláveniu,
v Oltárnej
sviatosti
a v spoločenstve, ktoré sa zišlo sláviť Eucharistiu.
Teda svätá omša nie je len „technickým prostriedkom“ na získanie Eucharistie, ktorú prijímame počas
svätej omše, ale slávnosťou, hostinou spoločenstva,
pri ktorej sa upevňujú vzťahy priateľstva, bratstva,
lásky.
Vrcholom liturgického roku je Veľkonočné trojdnie, nedeľa nedieľ. A jeho vrcholom je Veľkonočná
vigília, noc, počas ktorej si Cirkev pripomína
a osobitnými obradmi slávi víťazstvo Krista nad
hriechom a smrťou. „Toto je noc...“ Nie je to úžasné, že my, ľudia 21. storočia, môžeme mocou Ducha
Svätého vstúpiť do udalostí, ktoré sa odohrali pred
stáročiami, a požívať ich ovocie.
Aj tohtoročné Trojdnie môžeme prežiť ako dotyk
Majstovej ruky.

Diecézna hudobná organova škola od založenia Prof. PhDr. ThDr. Amantiom Akimjakom, PhD.
funguje od roku 1989. Prvým ovocím vyučovania Prof. PhDr. ThDr. Amantia Akimjaka, PhD. sú aj naši
kantori a organisti Rado Fabian, Katarína Hutyrová, Mgr. Anna Hutyrová-Spodniaková, Martin Dobrovič,
Jožko Záhradník. V súčasnosti školu navštevujú žiaci nielen z Klčova ale aj z okolia. Na vyučovaní hudby
sa podieľal aj doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD, z času na čas suplovala aj Monika Kalafutová .
V tomto školskom roku žiakov prevzala SM. Emanuela Patakiová, OSF, ktorá po skončení Konzervatória
v Žiline začala na novom pôsobisku v Klčove.
V odbore cirkevná hudba sa vyučuje organ, klavír a ostatné liturgické predmety a okrem nich aj gitara. Na organ a klavír sa prihlásili: Magdaléna a Lucia Bendžalové, Veronika Dzurillová, Jakub Kapusta,
Katarína Kvasňáková, Peter Pekarčík, Lucia Polláková, Žaneta Polláková, Ľudmila Tokarčíková, Jozef
Záhradník a na gitaru: Marek Pekarčík a Miloš Pollák.
V prvom polroku sme 22. decembra usporiadali vianočný koncert, kde sa každý prezentoval s tým
čo sa za polrok naučil. Vzájomne sme sa tešili z hudby a so seba navzájom. Žiaci z toho mali veľkú radosť
čo tiež svedčí aj o veľkej podpore rodičov, ktorých iste potešilo aj polročné vysvedčenie, pre mnohých
bolo s vyznamenaním.
Do ďalšieho polroka im prajeme tiež veľa úspechov.
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
Deň

v týždni od

KLČOV
Liturgická oslava

20. 3.
P

10.00 ž. Mária Bendžalová

v kaplnke Povýšenia sv. Kríža

13.30 Krížová cesta

Veľký týždeň
Veľký týždeň

24. 3.
P
25. 3.
S
26. 3.

18.00 Bohoslužba slova
19.00 skúška spevokolu

Veľký týždeň

7.00 + Ján Ďumbala
18.00 Bohoslužba slova

23. 3.
Š

7.00 + Margita, Jozef, Štefan Hrivňak
18.00 Bohoslužba slova

22. 3.
S

28. 3. 2005

8.00 sv. omša za veriacich

(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

21. 3.
U

do

Hodina Bohoslužby

KVETNÁ NEDEĽA
N

20. 3. 2005

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

27. 3.

P

ZMŔTVYCHVSTANIA
Požehnanie veľkonočných
jedál počas rannej sv. omše
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

28. 3.

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 + Alžbeta, Adam, Marián, Ján Šilon
13.30 Slávnostné vešpery
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
(pol hodiny pred sv. omšami)
8.00 sv. omša za veriacich
10.00 + Imrich, Žofia, Ján Fabian

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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