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Nie je to klam, ani èary, sú tu krásne sviatky jari.
Naplò sa láskou, pokojom, každuèké srdce, každý dom!
Buïte verní starým zvykom, nech šibe len korbáèikom.
By jemný dotyk korbáèa Vám líce slzou nezmáèal.
Kto rozum má, pochopí, slabúèko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibaèov chystajte misu koláèov.
Ešte vínko, nie však moc, tak veselú Ve¾kú noc!
Na Ve¾kú noc v tomto vinši, nemôže by pozdrav inší:
dobrú šibaèku a kúpaèku, aj s výslužkou vo vaèku
Vám želá
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce
a poslanci Obecného zastupite¾stva

Ve¾ká noc v rímskokatolíckej cirkvi

Pascha v gréckokatolíckej cirkvi

Ve¾ká noc pod¾a rímskokatolíckej
tradície sa zaèína vigíliou Nedele Vzkriesenia
(ktorá završuje ve¾konoèné triduum Zelený
štvrtok, Ve¾ký piatok a Biela sobota) a trvá
pädesiat dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia
Ducha Svätého. Prvý týždeò Ve¾kej noci sa
nazýva Ve¾konoèná oktáva. 40. deò Ve¾kej noci
je slávnos Nanebovstúpenia Pána, ktorá
pripomína Ježišov výstup zo zeme do neba a jeho
oslávenie u Otca.

V gréckokatolíckej cirkvi sa Ve¾ká noc
tradiène nazýva Pascha a je najväèším sviatkom
cirkevného roka. Pasche predchádza Ve¾ký týždeò
(od Ve¾kého pondelka do Ve¾kej soboty).
Najdôležitejšou bohoslužbou Paschy je utiereò
vzkriesenia, ktorá sa slúži v nede¾u ešte pred
východom slnka (na Slovensku a u východných
Slovanov) alebo o polnoci zo soboty na nede¾u (na
Balkáne). Pred òou sa niekde zvykne slúži
polnoènica, poèas ktorej sa prenesie pláštenica zo
stredu chrámu z katafalku (symbolického hrobu) na
prestol (oltár), èo symbolizuje Kristovo vzkriesenie.
Typickým obradom Nedele Paschy je aj posvätenie
paschálnych (ve¾konoèných) pokrmov, ktoré sa
väèšinou koná vonku pred chrámom. Na liturgii
svätého Jána Zlatoústeho sa èíta zaèiatok Evanjelia
pod¾a sv. Jána v rozlièných jazykoch. To
symbolizuje, že radostná zves je urèená všetkým
národom. Obdobie Paschy trvá od Nedele
vzkriesenia do stredy pred Nanebovstúpením Pána,
teda 40 dní. V tomto období sa veriaci zdravia
osobitným pozdravom Christós voskrése! Voístinu
voskrése! (po slovensky: Kristus vstal zmàtvych!
Skutoène vstal zmàtvych!) Osobitne slávnostným je
prvý týždeò tohto obdobia, ktorý sa nazýva Svetlý
týždeò. Tento týždeò platí vo¾nica.
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Ve¾konoèné symboly
BARÁNOK - symbol baránka sa nachádza už v
predkresanských tradíciách. V židovskej tradícii
sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveò
Židia na sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V
kresanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša
Krista, lebo obrazne pod¾a kresanskej viery on je
Baránok obetovaný za spásu sveta.
KRÍŽ - kríž je dnes najdôležitejším z
kresanských symbolov, pretože Kristus bol
odsúdený na smr ukrižovaním. Tento trest patril k
trestom ve¾mi krutým a ponižujúcim.
OHEÒ - ve¾konoèná bohoslužba sa zaèína
zapálením ve¾konoèného ohòa, ktorý symbolizuje
víazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrou. Od
tohto ohòa sa potom zapa¾ujú ve¾konoèné svieèky.
SVIEÈKA - svieèka je v mnohých kultúrach
chápaná ako znamenie života. Ve¾konoèná svieèka
symbolizuje vzkrieseného Krista - tento symbol
pochádza zo starovekých osláv Ve¾kej noci, pri
ktorých sa zapa¾uje svieèka (nazývaná tiež paškál)
od ohòa. Takto zapálená svieèka sa v priebehu
ve¾konoènej bohoslužby ponára do vody na krst, je
ozdobená znamením kríža a symbolmi alfa a

omega, t. j. zaèiatku a konca vekov, ktorými je Kristus.
Táto svieèka sa potom zapa¾uje poèas celého
ve¾konoèného obdobia až do Turíc a pri každom krste -aby sa naznaèilo, že krst patrí k Ve¾kej noci. Táto
svieèka sa tiež zapa¾uje pri kresanskom pohrebe na
znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel
bránou smrti; a cirkev sa za neho modlí, aby vstal k
novému životu s Bohom.

Tanier so šunkou, vajíèkom, hrudkou a zeleninou
VAJÍÈKO - pretože vajíèko obsahuje zárodok života,
bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života
a vzkriesenia. V súvislosti s ¾udovou tradíciou vznikol
zvyk ma¾ova tieto vajíèka; dôvodom jedenia vajec na
Ve¾kú noc bola zrejme aj skutoènos, že vajcia sa
nesmeli jes v pôstnom období. V kresanstve sa vajce
vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal
Kristus, ako symbol nesmrte¾nosti.
ZAJAÈIK - aj keï mnoho nenáboženských tradícií má
svoje korene v kresanskej symbolike, niektoré
ve¾konoèné symboly môžeme vystopova až do
predkresanskej doby. Napríklad zajaèik má
pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch
oslavujúcich príchod jari.
KORBÁÈ - tento v niektorých regiónoch Slovenska
dôverne známy symbol Ve¾kej noci má tiež pôvod v
starých pohanských zvykoch.

Nenáboženské ve¾konoèné tradície
Podobne ako mnoho iných kresanských
sviatkov, aj Ve¾ká noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Už
od jej vzniku je to èas osláv a veselia. Dnes je aj
komerène dôležitá, pretože sa na òu viaže ve¾a
zvykov, ktorých uskutoènenie si vyžaduje nejaké
úsilie, prípadne nákup. Predávajú sa napríklad
ve¾konoèné poh¾adnice, ozdoby alebo sladkosti v
podobe ve¾konoèných vajíèok, baranèekov alebo
zajaèikov.
Na Ve¾konoèný pondelok je prastarou tradíciou
hodovanie, polievanie a korbáè. Od rána muži a
chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a
polievajú alebo korbáèujú ženy a dievèatá ruène
vyrobeným korbáèom z vàbového prútia. Korbáè je
spletený z ôsmich, dvanástich alebo až
dvadsiatichštyroch prútov a je zvyèajne od pol do
dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväou a
farebnými stužkami. Pod¾a tradície muži pri
hodovaní prednesú koledy. Èi sa najprv korbáèuje
alebo polieva a potom spievajú èi recitujú koledy
záleží na situácii. Aj keï korbáèovanie môže by
bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich cie¾om
spôsobi krivdu. Skôr je korbáè symbolom záujmu
mužov o ženy.
Vykorbáèovaná èi poliata žena dáva mužovi farebné
vajíèko ako symbol jej vïaky a odpustenia. Treba

spomenú, že zvyèajne sa používa iba jedna metóda.
Na strednom a západnom Slovensku väèšinou
korbáèovanie a na východe polievanie.
V USA sú Ve¾konoèné sviatky už prakticky
nenáboženským sviatkom, takže mnoho amerických
rodín sa zúèastní iba ve¾konoèného veselia okolo
zdobenia ve¾konoèných vajíèok v sobotu veèer a ich
„lovu“ v nede¾u ráno. Pod¾a detských rozprávok boli
vajíèka poèas noci prinesené ve¾konoèným
zajaèikom a poschovávané po dome a záhrade, aby
poèkali na deti, až sa zobudia. Dôvod, preèo by to mal
zajaèik robi, sa vysvet¾uje iba zriedkavo.
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Prosba o spoluprácu

Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov v r. 2011
Trvalo bývajúce obyvate¾stvo v Slivníku

801

Obyvatelia pod¾a náboženského vyznania
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresanská cirkev
Náboženská spoloènos Jehovovi svedkovia
Apoštolská cirkev
Bez vyznania
Nezistené

542
197
1
6
4
2
4
12
33
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V roku 2014 slivnícki rímskokatolícki veriaci oslávia
100 rokov kostola a gréckokatolícki veriaci 65 rokov
cerkvi. K týmto príležitostiam budú samostatne
vydané knihy. Preto Vás touto cestou prosíme o
spoluprácu. Ak niekto z Vás obèanov obce alebo Vaši
známi, naši rodáci, vlastnia historické fotografie z
týchto chrámov, alebo máte, resp. majú, rôzne
informácie, budeme radi, keï nám ich poskytnete.
Fotografie preskenujeme a hneï Vám ich vrátime.
Ïakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce

VE¼KONOÈNÉ RECEPTY
Ve¾konoèná torta s vajeèným likérom
Prísady:
Makový korpus:
250 g mäkkého masla alebo Hery, 100 g cukru, 4 vajcia
1 bal Vanilínového cukru Dr. Oetker, 250 g polohrubej múky
1/2 bal Kypriaceho prášku do peèiva Dr. Oetker
50 - 75 g mletého maku (pod¾a chuti)
Náplò s príchuou vajeèný koòak:
1 bal tortovej náplne s príchuou vajeèného koòaku
250 ml mlieka, 2 PL práškového cukru
Na ozdobu:
1 bal Š¾ahaèky v prášku Dr. Oetker
150 ml mlieka, 75 ml vajeèného likéru
Príprava:
1. Mäkké maslo vyš¾aháme v mise s cukrom a vanilínovým cukrom,
až vznikne homogénna masa. Potom pridáme postupne vajce každé
š¾aháme elektrickým mixérom 1/2 minúty.
2. Múku zmiešame s kypriacim práškom a na 2-krát ju pridáme do
vyš¾ahanej vajíèkovej hmoty. Všetko dôkladne spracujeme
elektrickým mixérom (š¾ahacie metly) na stredných otáèkach.
Nakoniec primiešame mletý mak. Cesto nalejeme do tortovej formy
(priem. 26 cm) vyloženej papierom na peèenie, uhladíme stierkou a
dáme piec do predhriatej rúry.
Elektrická rúra:
cca 180 °C
Teplovzdušná rúra: cca 160 °C
Plynová rúra: stupeò 2 - 3
Doba peèenia: cca 30 - 35 minút
3. Po upeèení necháme korpus 10 minút vychladnú, potom
uvo¾níme nožom okraj formy, korpus vyberieme, stiahneme papier a
tortu necháme úplne vychladnú na kuchynskej mriežke. Potom tortu
pozdåžne rozrežeme.
4. Tortovú náplò s príchuou vajeèného koòaku pripravíme z
uvedených surovín pod¾a návodu na obale a potrieme ihneï spodný
diel korpusu. Na náplò dáme druhú polovicu korpusu a jemne
pritlaèíme. Tortu necháme odleža v chladnièke, najlepšie cez noc.
5. Tortu zdobíme až pred podávaním (nie veèer vopred): š¾ahaèku v
prášku uš¾aháme pod¾a návodu na obale. 1/3 š¾ahaèky dáme do
cukrárskeho vrecúška na ozdobovanie. Zbytok natrieme navrch a po
stranách torty. Cukrárskym sáèkom nakreslíme na tortu vyššie
obvody vajíèok. Do takto pripravených š¾ahaèkových vajíèok
vlejeme vajeèný likér do každého vajíèka asi 3/4 ÈL likéru.

Ve¾konoèný mazanec
Prísady:
Na cesto:
1 balenie Buchty Dr. Oetker, 150 g rozpusteného vychladnutého
masla, 200 ml vlažného mlieka
1/2 KL Rumovej arómy Dr. Oetker alebo 2 PL rumu
hrozienka, sekané oriešky, mandle, kandizované ovocie pod¾a chuti
Na potretie a posypanie:
1 rozš¾ahané vajce, 25 g nasekaných mandlí
Ešte potrebujeme:
plech na peèenie, papier na peèenie, pierko

Príprava:
1. Na prípravu cesta pridáme do zmesi na buchty, maslo, mlieko,
arómu alebo rum, hrozienka, oriešky a kandizované ovocie a cesto
pripravíme pod¾a návodu na obale. Dáme na teplé miesto na 45 až 60
minút vykysnú.
2. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a spracujeme mazanec, ktorý
položíme na plech vyložený papierom na peèenie a necháme na
teplom mieste ešte 20 minút kysnú. Potom potrieme rozš¾ahaným
vajcom, posypeme mand¾ami alebo orechmi a v strede ostrým nožom
nakrojíme do kríža. Vložíme do predhriatej rúry a peèieme.
Elektrická rúra:
180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeò 3 - 4
Doba peèenia: asi 25 minút.

Ve¾konoèný baranèek
Prísady:
Na cesto:
3 vajcia, 150 g práškového cukru
1 balíèek Vanilínového cukru Dr. Oetker
5 PL rastlinného oleja, 5 PL horúcej vody
150 g polohrubej múky
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku do peèiva Dr. Oetker
1 balíèek Zlatého klasu Dr. Oetker
1 vrchovatá KL strúhanej citrónovej kôry z chemicky neošetreného
citrónu, štipka soli
10 kvapiek Citrónovej arómy Dr. Oetker
Na ozdobenie:
hrozienka na oèká, 1 balíèek Vanilkového cukru
Ešte potrebujeme: formu na baranèeka
Príprava:
1. Na prípravu cesta utrieme žåtky s cukrom a vanilínovým cukrom,
pridáme olej a horúcu vodu. Elektrickým ruèným š¾ahaèom
vyš¾aháme do peny. Múku zmiešame s práškom do peèiva, pudingom
a citrónovou kôrou. Pridáme do žåtkovej peny. Do bielkov pridáme
citrónovú arómu a štipku soli. Elektrickým ruèným š¾ahaèom
uš¾aháme tuhý sneh, ktorý vmiešame do cesta. Všetko jemne, ale
dôkladne premiešame.
2. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej spodnej èasti
formy. Priklopíme vrchnú èas. Peèieme v predhriatej rúre.
Elektrická rúra:
180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeò 3, doba peèenia: asi 40 minút
3. Po upeèení necháme baranèeka vychladnú vo forme. Potom
vyklopíme, hrozienka
pritlaèíme ako oèká
a hotového
baranèeka
pocukrujeme.

DOBRÚ
CHU !
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Rímskokatolícke oznamy
25. 03. PONDELOK
26. 04. UTOROK
ml.
27. 03. STREDA
28. 03. ŠTVRTOK

16,00 KALŠA + Ladislav Fogaraš
17,00 KUZMICE + Radoslav Dudiè, Juraj a Mária, 18,00 SLIVNÍK - zdr. ¼ubka Ferková

17,00 SLIVNÍK +Mária Slivková, 18,00 KUZMICE - zdr. Helena Vašková, 60 r.
Zelený ŠTVRTOK Pánovej veèere
16,00 KALŠA + Andrej Anderko, 17,15 KUZMICE + Michal Doboš a Veronika
18,30 SLIVNÍK +Jozef Nagy
29. 03. PIATOK
Ve¾ký PIATOK - Slávenie utrpenia a smrti Pána
10,30 KUZMICE hraná krížová cesta pred obecným úradom
14,00 SLIVNÍK - Obrady Ve¾kého piatku - Krížova cesta o 13,15
- po obradoch a celonoèná poklona pri Božom hrobe
15,00 KUZMICE - Obrady Ve¾kého piatku - do 18.15 hod. poklona
pri Božom hrobe, krížova cesta o 15,00
15,30 KALŠA - Obrady Ve¾kého piatku
30. 03. SOBOTA
Biela SOBOTA
- poklona pri Božom hrobe: Kalša: 08,00 - 17,00; Kuzmice: 08,15 - 19,00; Slivník: celodenná do 19,00 hod.
- Svätenie ve¾konoèných jedál: Sobota: Kalša 17,15; nede¾a: Slivník 7,30; Kuzmice - 7,00; Dancov Potok - 7,15 hod.
- Obrady Ve¾konoènej vigílie: Na obrady ve¾konoènej vigílie si prineste svieèku.
19,30 SLIVNÍK - za farnos, 19,30 KUZMICE - vlastný úmysel
31. 03. NEDE¼A Ve¾konoèná nede¾a zmàtvýchvstania Pána
09,00 KUZMICE - zdr. B. p. Helena Lendáková, 9,00 KALŠA - vlastný úmysel
10,30 SLIVNÍK - za farnos
01. 04. PONDELOK Ve¾konoèný pondelok
07,30 KUZMICE +Veronika a František Bednarikoví,
09,00 KALŠA - zdr. B. p. Lenka Fogarašová, 9,00 SLIVNIK +František a Helena Sokoloví
Sväté omše v rímskokatolíckom kostole v Slivníku budú na Zelený štvrtok, Ve¾ký piatok, Bielu
sobotu, Ve¾konoènú nede¾u a Ve¾konoèný pondelok vysielané priamym prenosom v obecnej televízii.
- Na Ve¾ký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
- Na Ve¾ký piatok v Kuzmiciach bude krížová cesta hraná o 10.30, zraz pred obecným úradom.
- Z Ve¾kého piatka na Bielu sobotu bude vo farskom kostole celonoèná adorácia pri Božom hrobe.
Zaène po obradoch Ve¾kého piatku a potrvá do obradov Ve¾konoènej vigílie.
Prosím, zapíšte sa na papier, ktorý je vzadu na stolíku.
- Na Ve¾konoènú vigíliu si doneste sviece na obnovu krstných s¾ubov.
- ADSM - Arcidiecézne stretnutie mladých sa uskutoèní 06. 04. 2013 v Prešove v hádzanárskej hale.
Povinné pre birmovancov, odchod ráno vlakom!

Gréckokatolícke oznamy
Týždeò 13.

Týždeò po Kvetnej nedeli - Ve¾ký týždeò

25.3. PO Sl 1
16,45 + Jolana / r. Timková
K x 18,00 sv. lit.
Lk 3
Spovedanie chorých // ZVESTOVANIE PRESVÄTEJ BOHORODIÈKE.// myrovanie
26.3. UT Sl 15 08,00 + Júlia, Michal, Ján / r. Tomová
K 16 07,00 + Mária, Ján, Anna,
Mt 102
Vyuèovanie náboženstva Kuzmice, Slivník
Ján / r. M. Pastorová
27.3. ST Sl 16 08,00 + Johana, Andrej, Anna,
K 7 07,00 o. Imrich,
Mt 108
Katarína/r.A. Ferka
Magdaléna / r. Š. Zubalu
28.3. ŠT
09,00 KE, katedrála
K x 18,00 Baz. sv. lit. s Veè.
Mt 107 Sl x 15,00 Veèiereò
K x 08,00 Sväté strasti,
16,30 Veèiereò
29.3. PI
Mt 110
Ve¾ký piatok, prísny pôst, Veèiereò s uložením do hrobu, Stráž pri hrobe
30.3. SO Sl x 21,00 Utiereò Vzkriesenia
K x 08,00 Baz. sv. lit. s veè.
Mt 115
Stráž pri hrobe
31.3.
Kuzmice
05,00 UTIEREÒ VZKRIESENIA
Nede¾a
Slivník
08,00 Nede¾a Paschy, požehnanie jedlá
Jn 1
Kuzmice
15,00 VE¼KONOÈNÁ VEÈIEREÒ

