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„H¾a, ja som s vami po všetky dni, až do skonèenia sveta.“
/Mt 28, 20/
Baránka aj kaèku, mokrú oblievaèku,
klobásku aj vodku, vàbové prútiky,
voòavé koláèiky, džbánok medu,
ma¾ované vajíèka, plno hostí,
jar v duši a všetkého po samé uši.
Hlboké prežívanie Ve¾konoèného tajomstva - smrti
a zmàtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
a pravú ve¾konoènú rados zo srdca praje
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce
a poslanci Obecného zastupite¾stva

By svedkom Kristovho zmàtvychvstania
Na konci vojny (1945) pravoslávni teológovia a kòazi z
Ruska navštívili Nemecko. Pri vítaní sa nemecký kòaz
ospravedlòoval, že, bohužia¾, pozná iba dve ruské slová:
„Christos voskresse!“ Pravoslávny kòaz nato odpovedal:
„Poznáte tie najdôležitejšie slová: Kristus z màtvych vstal!“
Ježiš ide ženám v ústrety, èo si prišli pozrie hrob, a
oslovuje ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu
nohy a klaòali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa!
Choïte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma
uvidia“ (Mt 28,9-10).
Ako by sme odpovedali, keby sme boli oslovení
zmàtvychvstalým Ježišom? O èo by sme ho prosili? Èo by sme
mu s¾úbili? Odpovedali by sme tak ako ženy z evanjelia? „Ony
pristúpili, objali mu nohy a klaòali sa mu“ (Mt 28,9). Ma
Ježiša pred sebou vyvoláva v srdci adoráciu, klaòanie sa.
Majme pred oèami vzkrieseného Pána, otvorme si srdcia,
zotrvajme v tichu, klaòajme sa a vo svojej viere si uvedomme,
že zmàtvychvstanie Pána je našou nádejou na naše vzkriesenie
z màtvych.
Zmàtvychvstanie slávime v nádeji, že po noci príde deò.
Zapeèatený hrob bude prázdny. Vojenská stráž niè nezmôže na
tom, aby Kristus z màtvych vstal. Kristus sa stal svetlom sveta.
Je nádejou, že aj keï zomrieme, s ním vstaneme z màtvych.
Zmàtvychvstalý je naše svetlo, nádej, istota, je naša rados.
Keï sú pravdivé slová: „Christos voskresse! – Kristus z
màtvych vstal!“, poznávame to najdôležitejšie, èo svet v
dejinách mohol pozna. A to už stojí za to, aby sme sa na
ve¾konoènú vigíliu tešili, prežili v pravom duchu a odniesli si
sebe i iným to, èo povedal ako prvé Ježiš apoštolom: „Pokoj
vám“ (Jn 20,21)!
Mgr. Štefan Keru¾-Kmec, gréckokatolícky duchovný otec

Ve¾ká noc a sviatos kòazstva
Slávime Ve¾kú Noc a k tomuto sláveniu akosi
neodmyslite¾ne patrí aj ustanovenie sviatostí Eucharistie a
kòazstva. Zmysel služobného kòazstva nespoèíva v nièom inom
ako stá v službe krstnému kòazstvu. Dnes, keï sa vo svete
hromadne odchádza z kòazstva i z Cirkvi kvôli sklamaniu v
rôznych podobách, musíme sa všetci pýta, èo chce od nás
Kristus, Ve¾kòaz. Každý z nás by sa mal vži do pozície, že je
kòazom v tomto spoloèenstve; to znamená, že od neho ve¾mi
závisí život a budovanie tohto spoloèenstva. Máme ži takto ako píše Peter vo svojom liste – ako vyvolený rod, krá¾ovské
kòazstvo, svätý národ, ¾ud urèený na vlastníctvo, aby sme
zvestovali slávne skutky toho, ktorý nás z tmy povolal do svojho
obdivuhodného svetla (2Pt 2,9).
Keï sa niekto z takto žijúceho spoloèenstva potom
rozhodne sta sa služobným kòazom, nebudeme sa oò musie
bá, žeby nemal ducha služby, lebo v òom bude vychovaný;
potom sa oò nemusíme bá, že zíde z cesty, lebo bude jasne
vidie zmysel svojho poslania. Tak ako vo vzahu medzi
krá¾ovským a služobným kòazstvom
sa nejedná o nadradenos, ktorá pochádza z mentality tohto
sveta, obdobne aj vzah medzi veriacimi a neveriacimi, resp.
nepraktizujúcimi, nikdy nemôže nadobudnú podobu nejakej,
hoci aj morálnej, nadradenosti. Tak ako dni ve¾konoèného
trojdnia tvoria jednotu, tak aj my, všetci ¾udia, vytvárame
jednotu. A delíme sa iba na tých,
v ktorých Kristus ešte nevstal zmàtvych a na tých, v ktorých
Kristus žije.
Žiaden èlovek nemôže by objektom nášho odsúdenia;
môže by iba Božím hrobom, pri ktorom treba tak, ako na Bielu
sobotu, ba možno aj dlhšie, k¾aèa a modli sa. Takto spolu už
teraz ako jedno kòazstvo s jediným ve¾kòazom
zmàtvychvstalým Kristom slávme Ve¾kú noc.
ThLic. Stanislav Šèerba, rímskokatolícky duchovný otec
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Ako vznikli ve¾konoèné sviatky?
Ve¾konoèné sviatky vznikli spojením slov „ve¾ká“ a „noc“ – „ve¾ké“ „noci“. (Noc v Egypte a noc, po ktorej
uèeníci stretli Ježiša v Jeho jemnom tele.)
Je to sviatok židovského národa, pre ktorý táto noc znamenala vyslobodenie z egyptského zajatia
Ve¾ká noc bola poslednou z desiatich rán, ktoré na Egypt dopadli prostredníctvom Mojžiša, ktorý stál v Božej
moci a sile. Uveïme ešte niektoré z rán, ktoré do¾ahli na Egypt – kobylky, nepitná voda, mor dobytka, muchy, žaby,
padajúce z neba, … Poslednou z nich bola smr všetkých prvorodených. Táto smr prišla i do faraónovho paláca a vzala
si život faraónovho syna. Smr sa vyhla len tým domom, ktorých dvere boli oznaèené krvou baránka. Preto sa na Ve¾kú
noc ako symbol ochrany peèie baránok. Pre Židov je to sviatok na oslavu zaèiatku ich novej histórie, prepustenia z
Egypta a putovania do zas¾úbenej krajiny. Na túto cestu si so sebou vzali nekvasený chlieb. Preto sa tiež na tento
sviatok peèie nekvasený chlieb. Ve¾ká noc u Židov pripadá na sobotu.

Ve¾konoèné zvyky a obyèaje
Pod¾a kalendára sa zaèína jar bez oh¾adu na podnebné podmienky a vegetáciu dòom jarnej rovnodennosti. Zmeny v
prírode malo pozitívne ovplyvni jarné vynášanie Moreny, prosperitu hospodárstva mali zabezpeèi hlavne úkony a obyèaje
vykonávané v týždni ve¾konoènom a až do letného obdobia si spestrovali vo¾né chvíle rôznymi zvyklosami, ktoré mali ma
blahodárny vplyv na oèakávanú úrodu. Vïaka tomu, že naši predkovia nepovažovali zmenu roèných období za zákonitosti
prírody, ale za dôsledok pôsobenia nadprirodzených síl, si dnes môžeme priblíži mnoho pekných a veselých obyèajov a k
niektorým už takmer zabudnutým sa opä vráti.
Na Smrtnú nede¾u dievèatá súce na vydaj si priviazali na žrï figurínu zo slamy poodievanú do ženských šiat a
utekajúc s òou cez dedinu vyspevovali: Za nimi si zas nôtili mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli figurínu chlapa - "dedka".
Keï dobehli k potoku, posahovali z figurín šaty a atrapy hodili do vody. Morenine šaty si oblieklo to z dievèat, ktoré vyvolili
za krá¾ovnú. Na žrde si pouväzovali mašle, ale aj f¾ašky od pálenky a zaniesli ich spievajúc richtárovi, za èo dostali smažené
šišky èi iné dobroty, alebo aj obed. Niekde do vody hádzali aj Morenine šaty. Komu hodený kus najskôr voda priplavila k
brehu, ten mal ma svadbu ako prvý. Kúsok slamy z figuríny vložili do hniezda pod kvoèku, aby z nej bola dobrá nosnica.
Poobede chodili dievèatá spievajúc po dedine so "zeleným májom" - rozvinutými prútmi ozdobenými stuhami, za èo dostali
vajíèka na kraslice. Takto sa lúèili so zimou, veriac, že pochovaním Moreny sa poèasie naozaj zmení.
Na Kvetnú nede¾u si ¾udia do kostola doniesli rozvinuté vrbové prútiky, ktoré im kòaz svätil modlitbami. Doma si
ich zastokli za hradu na povale alebo obrazy, aby ich chránili pred búrkami. Pri búrkach konárik položili do obloka, alebo
kúsok z neho hodili do ohòa. Bahniatkami okiadzali aj chorých, aby sa skoro uzdravili. Od tohto dòa až do Ve¾konoèného
piatku sa v kostoloch èítali pašie - state z evanjelia hovoriace o utrpení Ježiša. Verilo sa, že poèas pašií bolo možné odkry
poklady ukryté v zemi. Nad miestom s pokladom horel na povrchu zeme plamienok. Poklad sa však musel vykopa skôr, ako
sa pašie doèítajú, inak sa stratil. Aj pokrmy mali v týchto dòoch svoju èarovnú moc. Väèšinou sa jedli rôzne dlhé cestoviny s
makom - aby na obilí narástli dlhé klasy s množstvom zrna. Zo zeleniny používali len také druhy, pri ktorých si želali, aby èím
skôr kvitli. A opaène, kapusta sa vôbec nejedla, aby hneï nevyháòala do kvetu.
Na Zelený štvrtok èi Bielu sobotu sa muži, ženy aj dospievajúca mládež chodili umýva do potoka. Zaèínalo sa už
pred ranným zvonením. Dievèatá verili, že po takomto umytí budú èerstvé ako lastovièky, nebudú ma pehy na tvári a ak si
umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rás. Ve¾konoènú vodu zamurovali do základov nového domu, aby sa jeho stavba a život v
òom vydarili. Vykropili òou stajòu, keï sa krava otelila. Gazdiné pred východom slnka museli poumýva všetok riad a najmä
nádoby na mlieko, aby kravy dobre dojili. Taktiež všetko riadne pozameta a vynies smeti von, aby sa v dome nedržal hmyz.
Dobytok si tiež užil svoje - všetko to malo slúži na jeho ochranu pred neduhmi a zve¾adenie - dobytok v stajni pošúchali
vajcom, pokropili svätenou vodou a vyháòali bodliakom.
Na Bielu sobotu sa ¾udia venovali vareniu a peèeniu obradných jedál. Bola to bravèovina, èasto sa varila šunka.
Mas zo šunky odkladali na lieèenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím. Vo viacerých oblastiach
pripravovali na Ve¾kú noc jahòa, v južných èastiach stredného a západného Slovenska dosia¾ peèú baránka z masy
pripravenej z vajec, žemlí a klobásy. Keï gazdiná vymiesila cesto, neoèistila si ruky a išla pohladka stromy, ktoré mali v tom
roku prvý raz zarodi, alebo ktoré dávali málo ovocia. Najviac sa však všade jedli vajíèka. Významnú úlohu mal oheò, ktorý
sa roznecoval na Bielu sobotu. Novým ohòom zapálili veènú lampu a ve¾konoènú sviecu zvanú paškál. Oheò mal ma
magicko-ochrannú silu. S uhlíkmi z tohto ohòa sa tri razy obehol dom, aby bol chránený pred povodòou. Popol sypali na
oziminy, aby ich neznièili búrky. Biela sobota bola považovaná za šastný deò na sadenie a siatie. Niekde v tento deò kotú¾ali
po poli okrúhly koláè, aby sa vydarila úroda.
Na Ve¾konoènú nede¾u založili dospievajúcim dievèatám po prvý raz na hlavu partu. Pri prekroèení kostolného
prahu každá prehodila cez seba peniaz pre šastie. Cez omšu sa svätili ve¾konoèné jedlá. Z kostola sa každý ponáh¾al domov,
pretože ako rýchlo prišiel, taký šikovný mal by pri žatve. Stolovanie v tento deò pripomínalo Štedrú veèeru. Prvým chodom
bolo vajíèko, ktoré gazda rozdelil medzi všetkých prítomných. Hlavný chod bolo mäso z hydiny. Všetci sa mali dobre najes,
aby boli sýti po celý rok. omrvinky zo stola odkladali na lieèenie, do siatin, alebo ich dali sliepkam - mali lepšie nies.
Na Ve¾konoèný pondelok sa niekde šibalo, inde šibalo aj polievalo. Chlapci šibali najmä gazdiné, aby vraj
neoprašiveli. Odmenou im boli vajíèka a koláèe Starší mládenci zaèali kúpa v nede¾u popoludní a konèili nad ránom. Na
Ve¾konoèný pondelok poobede pokraèovali. V každom dome ich bohato pohostili, nezriedka aj obdarovali peniazmi. A tak im
trvalo aj dva dni, kým všetky dievèatá pooblievali. Z vyzbieraných peòazí usporiadali veèer zábavu, kde sa stretli s
dievèatami. Po zábave odprevadili mládenci svoje vyvolené domov, za èo dostali vyšívané šatôèky. V utorok si mohli
dievèatá a ženy vynahradi štípance od korbáèov a premoèené šaty. Od rána striehli s vedrami vody za plotmi a oblokmi a
poliali každého muža, ktorý mal menej ako pädesiat rokov. Obdobie jarných sviatkov sa konèilo na Juraja, keï sa zem
otvára. Vravievalo sa: "Do Ïura nerastie niè, aj keby kliešami ahal von zo zeme, a po Ïure všetko ide von, aj keby kladivom
zatåkal". A tak zábavy ustúpili bokom, aby sa všetci vospolok mohli plne venova prácam na poliach a v gazdovstve.

Slivníèan

3. strana

Od klinca po knihu: Slávenie sviatkov jari je naozaj rozmanité
Ve¾ká noc je tu. Pôvodne pohanské sviatky sa slávia na každom
kontinente. Pozreli sme sa, aké zvyky majú kresania aj nekresania v
rôznych kútoch sveta.
Keï na Ve¾kú noc 5. apríla 1622 Holanïan Jacob Roggeveen
objavil ostrov, ktorý domorodci volali Rapa Nui, nazval ho
Ve¾konoèným. Nebolo to síce ve¾mi invenèné, ale predznamenalo to
šírenie osláv týchto najdôležitejších sviatkov kresanstva po celom
svete.
Traduje sa, že práve tento objavite¾ prinútil miestnych
domorodcov, aby slávili sviatky pod¾a kresanskej tradície. V jeho
spomienkach sa píše, že posádka lodí, ktoré na ostrove pristáli, ich
slávila ako doma a domorodci v kruhu tancovali svoje. Varili sa vajíèka,
nie slepaèie, ale miestnemu náèelníkovi sa tento obrad tak zapáèil, že už
na ïalší rok sa ho pokúsili zopakova. Neujalo sa to, lebo pohanské
tradície boli ove¾a silnejšie. Jacob Roggeveen si však za tento svoj èin
vyslúžil pochvalu a dar od pápeža. Zjavne vtedy kontrola nefungovala
tak ako dnes.
Šírenie kresanstva a najmä rímskokatolíckej viery rozširovalo aj
tradície slávenia Ve¾kej noci. Prakticky každý objavite¾ a dobyvate¾
„infiltroval“ medzi miestne obyvate¾stvo aj kresanské zvyky. Niekde
sa ujali, niekde nie. V súèasnosti ve¾konoèné sviatky slávia vyše dve
miliardy kresanov na svete. Pod¾a oficiálnych údajov OSN poèet
kresanov z roka na rok rastie o 80 000 denne, z toho je 31 000
katolíkov. Keïže všade sa vítanie jari slávilo inak, aj kresanské
prispôsobenie sviatkov oslavám zmàtvychvstania Krista je rôzne.
Ve¾ká Británia a USA
V anglicky hovoriacich krajinách to pre zmenu nemajú ¾ahké
muži. V Anglicku pod¾a tradície niekde stále ešte ctia starý zvyk, pod¾a
ktorého ženy mužov priviažu ku stolièke a vymáhajú od nich ako
výkupné drobné mince. Muži im to vracajú o deò neskôr, ale výkupným
je bozk. Podobne ako v USA, aj vo Ve¾kej Británii rodièia poskrývajú v
nede¾u ve¾konoèné vajíèka po celom byte, dome èi záhrade a na druhý
deò ich deti h¾adajú. Pod¾a tradície, o pôvode ktorej nikto niè nevie,
zajaèik priniesol vajíèka a ukryl ich v domoch a záhradách. Nikto nikdy
nevysvetlil, odkia¾ a ako priniesol zajaèik spomínané vajcia a preèo ich
vôbec ukryl. To už vraj nikoho nezaujíma, deti aj dospelí tomu veria
podobne ako Santa Clausovi, ktorý komínom na Vianoce vletí do domu
a donesie darèeky. Symbol nového života – vajce – sa musí na znak
šastia nájs. Väèšinou ide o èokoládové vajcia, a tak ich treba aj
okamžite skonzumova. Keïže v oboch krajinách je Ve¾ká noc znaène

skomercionalizovaná, najkrajšiu výzdobu majú tradiène obchodné
domy, ktoré sa doslova predháòajú v nápadoch.
Nemecko
Farebné vajcia sú hlavným symbolom osláv v Nemecku.
Rozvešané sú doslova všade. Deti sa ve¾mi tešia na tzv. èokoládový
bozk. V zásade na to treba skonzumova èo najviac èokoládových
vajíèok a cukríkov bez toho, aby dotyènému ostatní kamaráti rozmazali
èokoládu po tvári. Vyhráva ten, kto má zjedených najviac cukríkov a
najèistejšiu tvár. Peknou tradíciou je aj slávenie ve¾konoèného ohòa,
pri ktorom sa na dohovorenom mieste hromadne pália vianoèné
stromèeky. Už stároèia je ve¾mi ob¾úbené inscenovanie ukrižovania
Krista ve¾kými ochotníckymi súbormi ako napríklad v Oberammergau.
Tam v pašiových hrách úèinkuje aj 1 200 dedinèanov.
Taliansko
Táto silne veriaca krajina si modlitbami a religióznymi zvykmi
pripomína bolestivé chvíle a ukrižovanie Krista. Ešte aj ob¾úbené
praclíky svojím skrúteným tvarom vraj pripomínajú modliace sa ruky.
Ve¾kej noci však predchádza karneval, potom sa usporadúvajú
obrovské procesie, ktoré doslova ochromia život najmä na juhu krajiny.
Kostoly sú preplnené, konzumuje sa jahòacina a predovšetkým vajcia.
Tie nájdete asi vo všetkých ve¾konoèných pokrmoch.
Španielsko
Ïalšia silno katolícka krajina si podobne ako v Taliansku uctieva
náboženský charakter sviatkov. Španieli Ve¾kú noc volajú Semana
Santa alebo Svätý týždeò. Dodržuje sa prísny pôst a na Ve¾konoèný
pondelok milióny ¾udí vyrazia do ulíc, aby si pozreli poulièné
predstavenia, ktoré sa tradujú už od stredoveku. Doslova typické sú
obrovské procesie kajúcnikov s ve¾kými kuže¾ovitými èiapkami a
chlapcami so svieèkami. Na bohato zdobených nosidlách je nielen
Kristus, ale aj ostatné biblické postavy v životnej ve¾kosti. Poobede sa
slávi a hoduje v krèmách a reštauráciách do skorého rána.
Švédsko
Švédi a vôbec severania majú naozaj zvláštny prístup k sláveniu
Ve¾kej noci. Teda aspoò pre nás. Deti na Zelený štvrtok chodia po
domoch so šatkami na hlavách a rozdávajú ve¾konoèné listy zdobené
obrázkami èarodejníc a stríg. Všade ozdoby tvoria brezové metly s
farebnými stužkami a pierkami. Šibaèka je vo Švédsku mimoriadne
ob¾úbená a spolu s òou aj tzv. vá¾anie uvarených vajíèok. Vajcia sa
položia na zem do radu a hráèi hádzaním vyradia vždy vajce
spoluhráèa.

Daruj KRV
Prílohou Slivníèana je aj pozvánka na darcovstvo krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského èerveného kríža spoloène s Obecným
úradom v Slivníku. Odber krvi sa bude realizova cestou výjazdového odberu v Kultúrnom dome v Slivníku. Sme presvedèení, že tejto akcie sa
zúèastní dostatoèný poèet darcov, aby sa mohol výjazdový odber uskutoèni.
Touto cestou by sme chceli poprosi hlavne mládež, hlavne prvodarcov. Do hromadného odberu ešte zorganizujeme spoloèné stretnutie s
mládežníkmi-prvodarcami a nieko¾konásobnými darcami tejto vzácnej tekutiny. Ide o prvý takýto hromadný odber v Slivníku, preto sme
presvedèení, že dopadne úspešne, za èo sme vopred všetkým darcom ve¾mi vïaèní.
Tešíme sa na spoloèné stretnutie

O Z N AM
Spoloènos Východoslovenská distribuèná a. s., Mlynská
31, Košice, pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby,
ktorej obsahom je úprava existujúceho vzdušného VN, NN
vedenia a DP, spoèívajúca vo výmene nevyhovujúcich
podperných bodov, vodièov a dotknutých domových
prípojok.
Názov stavby: „Slivník – úprava NN siete a výstavba TS“
Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2014
Východoslovenská distribuèná a. s. týmto oznamuje
vlastníkom a užívate¾om nehnute¾ností vstup na
nehnute¾nosti, ktoré majú by predmetnou stavbou
dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnute¾nosti v dôsledku
realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu
škody.

Vývoz fekálií
Nako¾ko v obci nie je funkèná
kanalizácia, obèan si môže zabezpeèi vývoz
fekálií cestou dodávate¾a pitnej vody.
V našom prípade ide o Východoslovenskú
vodárenskú spoloènos a. s., Košice, závod
Trebišov.
Postup žiadate¾a o vývoz fekálií:
Obèan, ktorý má záujem o vývoz fekálií,
môže si objedna vývoz fekálií na tel. èísle:
056/671 27 77. Cena pre obec Slivník, v ktorej
je zahrnutá doprava, výkon vozidla a
likvidovaný obsah žumpy je 44,20 € za 1 vývoz.
Fekál má obsah 10 m3.
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Slivnièan

Rímokatolícke oznamy

- Na Ve¾ký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu. Po obradoch Ve¾kého piatku bude vo farskom kostole
16.4. STREDA
celonoèná adorácia pri Božom hrobe a potrvá do obradov
16,30 KALŠA +Barbora Ivaòáková
Ve¾konoènej vigílie. Vzadu na stolíku je rozpis.
17,30 SLIVNÍK + Štefan Èizmár (p.S.Baèo)
- Na ve¾konoènú vigíliu v sobotu si doneste sviece na obnovu
18,30 KUZMICE
krstných s¾ubov .
+Pavol, Mária Krausoví, Michal a Mária Vojtkoví
- ADSM - Arcidiecézne stretnutie mladých sa uskutoèní
17.4. Zelený ŠTVRTOK Pánovej veèere
26.4.2014 v Prešove v hadzanárskej hale. Ide sa vlakom.
16,30 KALŠA + Milan a Júlia Tomkoví
- Omša svätenia olejov bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach na
17,45 KUZMICE - za zdravie Štefan
zelený štvrtok - dòa 17.04. o 09:30 hod.
19,00 SLIVNÍK - zdr.B.p. Helena Krištofíková
Ve¾konoèná oktáva:
18.4. Ve¾ký PIATOK - Slávenie utrpenia a smrti Pána
21.4. PONDELOK
14,15 SLIVNÍK - Krížova cesta
10,30 KUZMICE +Andrej Mašlej
15,00 SLIVNÍK - Obrady Ve¾kého piatku
9,00 KALŠA +Ján Kova¾
- celonoèná poklona pri Božom hrobe
9,00 SLIVNÍK - vlastný úmysel
17,00 KUZMICE - Obrady Ve¾kého piatku, krátka poklona pri 22.4. UTOROK
Božom hrobe.
17,30 KUZMICE +Valéria a Jaroslav Borošoví
Po obradoch krížová cesta od kostola k obecnému úradu 18,30 SLIVNÍK - zdr.B.p. Bernardína (T.) s rodinou
16,00 KALŠA - Krížova cesta
23.4. STREDA
16,45 KALŠA - Obrady Ve¾kého piatku
17,30 SLIVNÍK + Ondrej a Zuzana Vincejoví
- krátka poklona pri Božom hrobe
18,30 KALŠA +Juraj a Anna Zamborioví
19.4. Biela SOBOTA
24.4. ŠTVRTOK
poklona pri Božom hrobe:
17,30 SLIVNÍK +Juraj Kotos
9,00-17,10 KALŠA
18,30 KUZMICE +Ján Maèaj
9,15-18,50 KUZMICE
25.4. PIATOK
celodenná do 19,00 hod. SLIVNÍK
7,00 KUZMICE - zdr.B.p. Jozef Maretta, kòaz
Svätenie ve¾konoèných jedál:
8,00 SLIVNÍK +Jozef a Mária Rudyoví
sobota:17,15 KALŠA
27.4. NEDE¼A - 2.Ve¾konoè. nede¾a - Božie
nede¾a: 7,20 DANCOV POTOK, 7,30 KUZMICE
Milosrdenstvo
7,45 SLIVNÍK
7,30 KUZMICE - zdr.B.p. Jolana Èisnajová,
Obrady Ve¾konoènej vigílie:
Michal a Helena (p. J.Lendacký)
Na obrady ve¾konoènej vigílie si prineste svieèku.
9,00 SLIVNÍK +Andrej, Anna a Mária (p.Jenejová)
18,30 KALŠA +Helena Gašparová
10,30 KALŠA - za farnos
- Namiesto Anjel Pána sa po celé Ve¾konoèné obdobie
19,00 KUZMICE - vlastný úmysel
modlíme: „Raduj sa, nebies Krá¾ovná“...
20,45 SLIVNÍK - za farnos
20.4. NEDE¼A - Ve¾konoèná nede¾a zmàtvýchvstania Pána - autobus do Krakowa, na pú Rádia Lumen dòa 10.5.2014 sa
9,00 KUZMICE +Jozef, Jolana, Juraj str. a Juraj ml.
môžete prihlási v sákristii.
9,00 KALŠA - vlastný úmysel
- ADSM - Arcidiecézne stretnutie mladých celodenné sa
10,30 SLIVNÍK - za farnos
uskutoèní 26.4.2014 v Prešove v hadzanárskej hale. Teším sa na
úèas aj všetkých mladých.

Gréckokatolícke oznamy
Týždeò po kvetnej nedeli - Ve¾ký týždeò
18.4. Piatok
Slivník - 15.00 - Veèiereò
Kuzmice - 8.00 - Sväté strasti
Kuzmice - 16.30 - Veèiereò
Ve¾ký piatok, prísny pôst, Veèiereò s uložením do hrobu,
Stráž pri hrobe
19.4. Sobota
Slivník - 21.00 - Utiereò, Vzriesenie, Stráž pri hrobe
Kuzmice - 8.00 - Baz. sv. lit. s veè., Stráž pri hrobe
20.4. Nede¾a
Kuzmice - 5.00 - Utiereò Vzkriesenia
Slivník - 8.00 - Nede¾a Paschy, požehnanie jedál
Kuzmice - 10.00
Kuzmice - 15.00- VELKONOÈNÁ VEÈIEREÒ

