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Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
rados do detských oèí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnos zo všetkých srší.

Keï si zasadnete spolu k štedroveèernému stolu,
nech Vám všetkým srdcia bijú vedno ako srdce jedno,
v ktorom jedna túžba rastie: láska, pokoj, rados, šastie.
Láska je zvon z krehkej ocele, nech Vám zvoní Šastné a Veselé.
Nech Vám zvoní zvon lásky nielen v èase vianoènom,
ale i po celý ïalší rok.
Krásne vianoèné sviatky so svojimi blízkymi,
ve¾a šastia, zdravia,
lásky a pohody v novom roku
Vám želajú
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce
a poslanci Obecného zastupite¾stva

Príhovor rímskokatolíckeho kòaza Príhovor gréckokatolíckeho
Výnimoènos tejto chvíle.
kòaza
„Nebojme sa ži sny, o ktorých v dušiach snívame, pretože na svet
prichádza Ten, ktorý nám pomôže vsta, aj keï pri napåòaní svojich snov
padneme k zemi.“
Mám rád vianoèné priania (a nielen vianoèné), ktoré si môžem preèíta aj
po rokoch a vždy v nich nájdem nieèo, èo sa dotýka priamo duše. Sú
nadèasové. Hovorí sa, že sú v živote èloveka chvíle, na ktoré sa jednoducho
nezabúda. Takou chví¾ou môže by deò svadby, narodenia syna èi dcéry,
promócia, ale aj deò, keï sa nám splní jeden z dávnych snov. Vtedy náš
život naplní rados a pocit šastia. Prežívame Vianoce. Splnil sa jeden z
dávnych prís¾ubov. Boh, ktorý v raji s¾úbil Spasite¾a, ho teraz posiela medzi
nás. Prichádza medzi nás ako malé diea. Skromne, pokorne, tichuèko.
Prišiel, aby žil uprostred nás. Aby nám naèúval, stretával sa s nami,
uzdravoval naše zranenia. No hlavne, aby prišiel ukáza, aký je BOH.
Milujúci Otec, ktorý nezabudol na svoje deti. A práve to robí túto chví¾u
výnimoènou. Vedomie, že som milovaný, prijímaný, no hlavne, že som
pozvaný zaèa znova. Boh s èlovekom ešte neskonèil. Kristov príchod na
tento svet je odkazom Boha: Ja Pán som a zavolal, zoberiem a za ruku a
budem a ochraòova. Táto noc je èímsi výnimoèná. Pozdvihnime oèi k
nebu a vyslovme to krásne ÏAKUJEM.
Chcem Vám zo srdca poïakova v mene mojom, ako i v mene farskej
ekonomickej rady a kostolných rád za Vašu štedros a otvorenos poèas
celého roka 2015, s ktorou ste prispeli k budovaniu farského spoloèenstva.
Nech Vás sprevádza Božie požehnanie v každej chvíli Vášho života i v
Novom roku 2016.
Všetkým Vám vyprosujem to, èo želá pápež František pre svätý rok
milosrdenstva: „Jubileum bude pre Cirkev „priaznivým èasom“, ak sa
nauèíme voli si to, „èo sa Bohu najviac páèi“, a neupadneme do pokušenia
myslie si, že by tu mohlo by nieèo dôležitejšie èi prioritnejšie. Niè nie je
dôležitejšie ako voli si to, „èo sa Bohu najviac páèi“, èiže jeho
milosrdenstvo, jeho lásku, jeho nehu, jeho objatie, jeho prejavy nežnosti!
V modlitbe za Všetkých Vás, požehnané vianoèné sviatky a šastný nový
rok Vám prajú farár Stanislav a farské kostolné rady zo Slivníka, z Kuzmíc a
z Kalše.

Christos raždajetsja!
Predstav si seba samého ako diea, ktoré na
Štedrý veèer netrpezlivo èaká, kedy bude môc
nazrie pod vianoèný stromèek a prezrie si darèeky.
Hoci sú všetky darèeky nádherne zabalené, ich
obsah je zrete¾ne vyznaèený na prednej strane:
Trpezlivos. Múdros. Statoènos. Pokora. Pokoj. A
najväèší z nich ukrýva Rados. Okamžite pochopíš,
odkia¾ tieto dary pochádzajú - od tvojho nebeského
Otca. On presne vie, èo potrebuješ, a všetko ti to
dáva. Ktorý dar otvoríš ako prvý? Treba zaèa tým
najväèším, však? Vezmeš teda balík, na ktorom je
napísané „Rados“ a nedoèkavo ho otvoríš. Hneï
a zaplaví nádherné teplo, úprimná rados srdca,
ktorá akoby ti vyvierala uprostred duše. Je to nieèo
viac ako len veselos, ktorá je prchavejšia a
povrchnejšia. Táto rados je hlboko zakorenená,
životodarná a uzdravujúca. Rados je dar, ktorý sa
dokonale hodí otvori
ako prvý. Poènúc
zvestovaním Panne Márii až po narodenie Ježiša
sme poèúvali anjelov, ktorí nám pripomínajú, že Boh
si želá, aby sme sa radovali. „Èas radosti, veselosti“
nie je len známa vianoèná koleda, ale aj prís¾ub,
ktorý nám Boh dáva. Ponúka nám rados, ktorá
prichádza, pretože Ježiš prišiel nielen na tento svet,
ale aj do našich sàdc! V istom zmysle je rados
základom
všetkých ostatných darov. Spolu s
radosou prichádza pokoj, trpezlivos, odvaha a
mnohé ïalšie. V dnešný Štedrý deò sa raduj z Božej
dobroty. A ten dar radosti si zober so sebou do
nového roku, aby si sa oò mohol deli so všetkými
¾uïmi, ktorých ti Boh pošle do cesty.
Štefan
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Milí spoluobèania,
dovo¾te mi prihovori sa Vám v èase najkrajších sviatkov
pokoja, lásky a porozumenia.
Vianoèné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo èakáme,
lebo ich èaro a výnimoènos nás napåòajú pocitmi šastia, pohody
a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i oèakávaní, niè nie je
bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich
okúz¾ujúce èaro sa nedá nièím nahradi, ani napodobni. Tíško
prichádza tento zvláštny èas, keï sa stretávajú rodiny, príbuzní a
známi, keï si sadáme k spoloènému stolu, aby sme sa tešili z
jedineènej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento sviatoèný
èas chceme by dobrí navzájom k sebe, chceme každému
rozdáva len rados.
Vianoce sú obdobím, keï sa každý snaží by s blízkymi, keï
si uvedomujeme silu priate¾stva, lásky, úcty a obetavosti.
Vianoèný èas má svoje neopísate¾né èaro pre každého, kto sa
nepozerá iba oèami, ale i srdcom, a je príležitosou zastavi sa a
pozrie sa do håbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše
najtajnejšie túžby a želania.
Blikajúce svieèky – symbol Vianoc nech rozžiaria
plápolavým plameòom naše srdcia, naše vnútro. Veï každý z nás
s vïakou prijíma teplé ¾udské slovo, pohladenie, èi len poh¾ad a
svet sa zrazu stáva krajším. Èlovek sa musí vedie teši i zo
šastia toho druhého, èas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško
znejú koledy, Tichá noc – svätá noc rozciuje naše srdcia.

V tento sviatoèný èas si viac ako inokedy uvedomíme, že
napriek dospelosti
v každom z nás drieme kúsok malého dieaa, ktoré
netrpezlivo èaká na nádherne pripravený štedroveèerný stôl,
voòavú kapustnicu, žiarivý stromèek a darèeky, ktoré nás pod ním
èakajú.
Vianoèné sviatky – èas radosti , vychutnajme si ich so
všetkým, èo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor, èi iné dobroty a Štedrý veèer
nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupite¾stva a
pracovníkov obecného úradu, chcem pozdravi tu trvale
bývajúcich obèanov, našich rodákov, našich obèanov, ktorí z
rôznych dôvodov nemôžu zaži vianoèné sviatky doma, so
svojimi blízkymi. Zvláš pozdravujem našich chorých a
osamelých obèanov, ktorí sú teraz v nemocniciach, alebo doma
sami, alebo pri svojich najbližších.
Milí spoluobèania,
chcem Vám všetkým poïakova za pomoc a podporu pri
budovaní našej obce. Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a
príjemné prežitie vianoèných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás
všetkých naplní pravým pokojom, radosou, láskou, zdravím a
Božím požehnaním po celý Nový rok.
Tak ako každý rok, aj v závere tohto roka sa pred polnocou
stretneme na obecnom dvore, aby sme sa spoloène rozlúèili so
starým rokom a privítali Nový rok 2016.
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce

Stretnutie na prelome rokov
Príïte sa aj tento rok rozlúèi so starým rokom a privíta nový rok!
Rok 2015 sa konèí, èaká nás nový rok 2016.
Stretneme sa o 23.00 hod. na obecnom dvore,
kde na všetkých èaká dobré vínko, super nálada a skvelý ohòostroj.
Rozlúème sa so starým rokom a spoloène si zaželajme všetko dobré do nového roka.
Tešíme sa na vás!

S O B Á Š E V R O K U 2015:
Mgr. Jozef Sokol & ¼ubomíra Kolibašová – 05. 09. 2015
Štefan Žolna & Mgr. Marieta Závocká – 05. 09. 2015
Maroš Èižmár & Alena Kaòuchová – 17. 10. 2015
Srdeène blahoželáme!
Deti, ktoré prišli na svet v roku 2015:

Obèania, ktorí nás opustili v roku 2015:

Ján Fogaráš, Hlavná 81/24 – 22. 01. 2015
Róbert Béreš, Ketelská 230/9 – 02. 03. 2015
Adriána Taèárová, Parádna 150/41 – 04. 03. 2015
Laura Schneiderová, Vyšná 225/30 – 25. 09. 2015
Tomáš Jenei, Vyšná 35/47 – 14. 11. 2015

Ján Fecko, Ketelská 233/15 – 09. 01. 2015
Júlia Oberleová, Ketelská 228/5 – 13. 01. 2015
Dušan Puèko, Majerská 15/17 - 15. 01. 2015
Štefan Eliáš, Birèianska 218/9 – 13. 02. 2015
Mária Krištofiková, Vyšná 250/21 – 11. 06. 2015

VITAJTE MEDZI NAMI!

ÈES ICH PAMIATKE!

Slivníèan
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Varíme a peèieme na Vianoce Kde sa vzali vianoèné tradície?
Vianoèná hubovica
Potrebujeme: ve¾a sušených húb, 1 ks malej cibule,
cesnak, 1 - 2 lístky bobkového listu, 3 ks nového celého
korenia, 1 ÈL masla,, 1 l mlieka, 1 PL hladkej múky, 500
ml smotany na varenie, 1 PL octu, 1 ÈL soli, 1 ÈL cukru,
0,5 l vody Ako postupujeme:Vopred namoèené huby
dáme v tej istej vode (0,5 l) vari s koreninami a cibu¾ou
v celku 15-20 min. Keï sú huby mäkké, pridáme
roztlaèený cesnak, maslo, mlieko, pol litra smotany na
varenie rozrobenej s 1 PL hladkej múky. Dochutíme
so¾ou, pridáme cukor (cca 1 - 2 PL), necháme prevrie.
Po ochladení pridáme ocot 1 - 2 PL. Suroviny je dobre si
prispôsobi pod¾a toho, ako nám poèas roka priala
šastena pri zbere húb. Platí, èím viac, tým lepšie.

Krúpová polievka s hríbmi - sviatoèná
Potrebujeme: 300 g jaèmennných krúpov, 300 g èerstvej
hlivy ustricovej, hrs sušených hríbov, 2 cibule, 3
strúèiky cesnaku, 50 g masla, 2 PL oleja, so¾, 2,5 dcl
vody z kvasenej kapusty, 2 PL hladkej múky, 1 ÈL celej
rasce, 4 ks celého nového korenia, 8 ks celého èierneho
korenia, 2 ks bobkového listu, medzi prsty
provensálskeho korenia, 1 PL mletej sladkej èervenej
papriky, 1 KL údenej sladkej èervenej papriky, 2 plátky
údenej slaniny
Ako postupujeme: Sušené hríby v miske zalejeme
horúcou vodou, aby zmäkli – asi dve hodiny pred
varením. Potom do hrnca 3,5 l dáme roztopi maslo
spolu s olejom. Na òom opražíme cibu¾u aj slaninu,
pokrájanú na drobno. Pridáme rascu, pomiešame a
pridáme oèistenú a na drobné kúsky pokrájanú hlivu.
Dusíme asi 10 minút. Hrniec odstavíme zo sporáka.
Teraz do hrnca pridáme obe papriky, premiešame, nech
sa rozpustia. Ïalej tam dáme sušené hríby, ktoré sú už
mäkké, aj 2 dcl vody z nich. Zvyšnú necháme, prilejeme
z nej postupne do hrnca. Hrniec dáme znovu na sporák.
Pridáme ešte zvyšné koreniny a varíme dovtedy, až
hríby budú mäkké. Dosolíme len mierne, lebo voda z
kapusty je slaná. postupne dolievame vodu z hríbov a
èistú horúcu vodu. Musíme myslie na to, že tam na
konci pôjde voda z kyslej kapusty a krúpy. Preto
nedávame hrniec doplna.V druhom hrnci si rozvaríme
vodu zo so¾ou a v nej uvaríme umyté krúpy do mäkka.
Tie potom uvarené v sitku opláchneme teèúcou vodou.
Dáme ich zatia¾ bokom. Ak sú už hríby uvarené,
pridáme k nim múku, ktorú sme rozmiešali v kapustovej
vode do hladka. Necháme znovu rozvari, až potom
pridáme uvarené krúpy, premiešame a odstavíme zo
sporáka. Na záver si môžeme prida nakrájanú
petržlenovú vòa.

Vianoèné kopèeky
Potrebujeme: 300 g nasekaných vlašských orechov, 1
balenie š¾ahaèky, 100 g trstinového cukru, 75 g masla,
100 g ovsených vloèiek, 100 g sekaných mandlí, 70 g
tekvicových semienok, 100 g sušených sliviek,
1
balenie kandizovaného ovocia, 100 g špaldovej múky,
štipku soli
Na polevu: 100 g 70 %-nej èokolády, kúsok masla, za
oriešok
Ako postupujeme:
Sušené slivky opláchneme v horúcej vode, nasekáme
ich na menšie kúsky - ani malé, ani ve¾ké. Do toho
orechy, mandle. Š¾ahaèku pomaly zohrievame s
maslom, cukrom a kandizovaným ovocím - nevaríme.
Keï je cukor a maslo rozpustené a ovocie rozpadnuté na
kúsky, vypíname. Ostatné suché prísady zamiešame a
zalejeme zmesou š¾ahaèky a spolu všetko premiešame a
necháme aj polhodinu hodinu odstá - vychladne to a
zhustne. Kopèeky nakladáme na papier pomocou dvoch
polievkových lyžíc. Rúru predhrejeme na 130 °C a v nej
kopèeky sušíme asi 20-30 minút. Po vychladnutí ich
máèame v rozpustenej èokoládovej poleve (polevu
takisto nevaríme, iba rozpúšame na slabom plameni).

Aj vy zaèínate vianoènú veèeru oplátkami s medom a s cesnakom a vlastne ani neviete preèo?
Skrátka je to zvyk? Napadlo vám niekedy, preèo sa na štedroveèernom stole najèastejšie objavuje
kapor a nie pstruh èi zubáè?
Niektoré tradície a zvyky sa nemenia. Štedroveèerná hostina sa na Slovensku vždy zaèínala
prípitkom, ktorým bolo víno alebo pálenka. Gazdinky sa rady pochválili aj vlastnoruène
vyrobeným likérom - najèastejšie rascovým alebo vajcovým. Dnes si v mnohých rodinách pripijú
ob¾úbenými bublinkami. Po prípitku sa podával chlieb alebo vianoèka s cesnakom. ¼udia verili, že
konzumácia cesnaku na Vianoce im zabezpeèí zdravie po celý nasledujúci rok. V súèasnosti chlieb
a vianoèku vo väèšine rodín nahradili oplátky, ktoré sa podávajú s medom a s cesnakom. Oplátky sú
symbolom pokoja a radosti, cesnak má zabezpeèi zdravie pre celú rodinu a med, ktorému sa
odjakživa pripisovala magická moc, má posilòova lásku a dobré vzahy v rodine. Po predjedle, tak
ako v minulosti, aj dnes prichádza na stôl kapustnica. V niektorých rodinách sa namiesto
kapustnice varila a dodnes varí šošovicová alebo fazu¾ová polievka. Pod¾a tradície konzumácia
strukovín pomôže znásobi rodinný majetok. Hlavným chodom štedroveèerného menu je kapor najèastejšie vyprážaný. Nájdu sa však aj ¾udia, ktorí ho ve¾mi nemusia a nahradia ho lososom alebo
inou rybou. Kapor sa na našom štedroveèernom stole zaèal objavova až po prvej svetovej vojne,
kedy sa k nám sahovalo množstvo èeských rodín, ktoré so sebou priniesli aj tento vianoèný zvyk.
Najstaršie vianoèné jedlo? Predsa pupáky!
Rozhodne najstarším vianoèným jedlom sú opekance s makom a s medom. Pôvod majú v
tradièných posúchoch. Peèú sa z kysnutého chlebového cesta, pred podávaním sa zalejú vriacim
mliekom alebo vodou (aby zmäkli), posypú sa makom a ochutia medom. Niektorí im hovoria
pupáky, iní boba¾ky.
Ïalšie zvyky a tradície
1. Prestieranie navyše - v niektorých rodinách sa doteraz prestiera pre jedného èloveka navyše,
aby sa mohol pohosti pocestný. Je to symbol milosrdenstva.
2. Orechy v kútoch príbytkov - po veèeri ich do každého kúta miestnosti rozhádže najstarší èlen
rodiny, aby bola v dome hojnos poèas celého roka.
3. Šupiny z kapra vložené do peòaženky - majú zabezpeèi, aby ste poèas nasledujúceho roka
netrpeli núdzou a aby sa vám peniažky len tak sypali...
4. Krížik medom na èelo - hlava rodiny ho urobí každému èlenovi rodiny, aby ho anjeli
ochraòovali po celý rok.
5. Do štedroveèernej vianoèky alebo koláèa sa zapeèie minca. Kto ju nájde, bude zdravý a
bohatý po celý rok. Je to alternatíva ku schovávaniu peòazí pod obrus, alebo ku šupinke z kapra
vloženej do peòaženky.
Vianoèný stromèek
Vianoèný stromèek (iné názvy: vianoèný strom, pre ruské prostredie: jolka, náreèovo: jezu¾an,
polazník, kriskindl, kriskindel, kriskindla, pod¾ažnik, krispán, strom(è)ek, na Dolnej zemi aj
kraèúnski strom, drevo, borovka) je ozdobený strom ako jeden zo symbolov Vianoc. Zdobí sa na
Štedrý deò. Je to novodobá forma prastarého vše¾udského symbolu života a prosperity, zelene. Od
20. storoèia sa pod stromèek kladú aj vianoèné darèeky.
Vianoèné stromèeky vo svete
Ozdobené vetvièky rozdávali aj koledníci. V niektorých krajinách sa zavesoval nad štedroveèerný
stôl malý stromèek, zavesený špièkou dolu.
V mestách prostredí mal vianoèný stromèek estetickú funkciu, v ro¾níckej kultúre v zmysle
celkového charakteru štedroveèernej obradovosti prosperitnú a ochrannú funkciu (napr. sa ihlièie
podkladalo pod sliepky a podobne).
Tradícia ozdobovania stromèekov pochádza z nemeckých miest. Stromèek sa najprv nezdobil
svieèkami. Jedna z prvých správ o ozdobenom a osvetlenom vianoènom stromèeku v miestnosti je
v brémskej kronike z roku 1570. Ozdobené vianoèné stromèeky sa najskôr nachádzali v
cechovných a remeselníckych domoch. Do súkromných priestorov zaèali prenika až v polovici
17. storoèia. V 18. a 19. storoèí sa rozšírili aj do iných štátov. Najprv sa ujali v mestách, neskôr na
vidieku.
Vianoèné stromèeky na Slovensku
Na Slovensko (kde nadviazali na starší zvyk ozdobova budovy zelenými vetvièkami a prútmi)
zaèali vianoèné stromèeky prenika do miest koncom 18. storoèia z Nemecka a Rakúska, do
ro¾níckej kultúry od konca 19. do 30. rokov 20. storoèia, na severovýchodné Slovensko neskôr.
Zaèiatkom 20. stor. sa pod stromèek zaèali dáva darèeky pre èlenov rodiny. Okrem vianoèného
stromèeka sa do polovice 20. stor. zachovali v tradícii aj staršie obradové predmety, napríklad
posledný snop, slamený stromèek a podobne. Vianoèný stromèek sa v súèasnosti ponecháva v
dome obyèajne do Troch krá¾ov.

Vianoèný darèek z èistej lásky

Malé dievèatko ozdobovalo krabièku so sviatoèným baliacim papierom, aby ju mohlo položi
pod vianoèný stromèek. Peòazí v dome nebolo nazvyš, a tak ju otec vyhrešil, že minula všetok
drahý baliaci papier.
Na ïalší deò boli Vianoce. Rozžiarené dievèatko podalo hrdo svojmu otcovi darèek.„Ocko, toto
je pre teba,“ povedala. Otec otvoril krabièku, no nebolo v nej niè. Vyèítavo na òu pozrel a prísne
povedal: „Ty nevieš, že ak chceš da niekomu darèek a poteši ho, tak sa predpokladá, že v krabièke
nieèo nájde?“
Dievèatko sa pozrelo so slzami v oèiach na otca a povedalo: „Ocko, ale táto krabièka nie je
prázdna. Naplnila som ju celú pusinkami iba pre teba.“
Otec zostal zaskoèený a zároveò oèarený jej nápadom. Cítil sa ve¾mi zahanbene. Silno ju objal a
prosil o odpustenie.
Po celé roky si muž opatroval túto krabièku plnú bozkov ved¾a svojej postele. A vždy, keï sa cítil
smutný a opustený, otvoril malú krabièku a myslel na lásku, ktorú do nej jeho dievèatko vo¾akedy
dávno vložilo.
Každý z nás niekedy dostal darèek z èistej lásky od svojich detí, rodiny èi priate¾ov. Pamätajte, že
je to ten najvzácnejší majetok, aký môžete ma. Na hodnotu daru vždy pozerajte oèami toho
druhého. Možno to pre vás nebude na prvý poh¾ad také cenné, no pre darcu to môže by všetkým,
èo vám mohol v danej chvíli da.

Rímskokatolícke oznamy
4. adventná nede¾a C – 20. december 2015 Nede¾a sv. Rodiny C – 27. december 2015
21.12.2015 – 27.12.2015
21.12. PONDELOK 16,15 KALŠA +Marta Šimèáková
22.12. UTOROK
16,30 SLIVNÍK +Milan Bednárik
17,30 KUZMICE +Ján a Mária Krupskí
23.12. STREDA
7,00 KUZMICE + Michal Èišnaj
24.12. ŠTVRTOK 22,45 KUZMICE +Ján a Júlia Tóthoví
(p.Tomková)
24,00 KALŠA +Jozef Pika
24,00 SLIVNÍK +Štefan Fecko
25.12. PIATOK – Narodenie Pána, slávnos, prikázaný sviatok
9,00 KUZMICE – zdr.B.p. Ján Havrilèák
9,00 KALŠA +Jozef Júda
10,30 SLIVNÍK – za farnos
26.12. SOBOTA 7,30 KUZMICE +Mária, Štefan, Štefan,
Sv. Štefan
Dušan a Martin
9,00 SLIVNÍK +Mária, Štefan, Štefan (p.Kováèová)
9,00 KALŠA +Anna, Mária a Ján Vaškoví
27.12. NEDE¼A
– Svätá Rodina, sviatok, 1. nede¾a po narodení Pána
7,00 KALŠA +Margita, Jozef a Eduard
8,00 KUZMICE +Mária Turociová, 1.výr.
9,00 SLIVNÍK +Anna a Jozef Krištofíkoví, (p.Slachtièová)
Oznamy: na farský úrad je tel.èíslo: 056 668 42 34 alebo moje
tel.è. 0903907705.
- V štvrtok na Silvestra máme záver kalendárneho roka. Pri sv.
omšiach bude ïakovná pobožnos na konci roka. – v Slivníku od
23.15h bude vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole so
závereèným požehnaním o 23.45h a potom privítanie Nového
roku na obecnom úrade v Slivníku. V Kuzmiciach vyložená
sviatos o 23.00 a odložená o 23.30.
- Požehnávanie domov: Kuzmice v sobotu 2.1.2016 celý deò,
Kalša v nede¾u a Slivník v stredu 6.1.2016.
- Ïakujem všetkým, ktorý prispeli svojou prácou poèas celého roka
2015 k riadnemu chodu kostolov a farského úradu: kostolníci,

28. 12. 2015 – 3. 1. 2016
29.12. UTOROK 7,00 KUZMICE+Milan, Michal a Mária Geòoví
7,45 SLIVNÍK +Štefan Èièatko
31.12. ŠTVRTOK
17,00 KALŠA +Hans, Michal,Veronika,Michal,
pobož. na konci roka
15,45 KUZMICE +Miroslav Buèko, pobož. na konci roka
17,00 SLIVNÍK +Štefan Eliáš, pobož.na konci roka
1.1. PIATOK – Panny Márie Bohorodièky, slávnos
9,00 KALŠA – zdr.B.p. ¼ubomír
9,00 KUZMICE +Michal a Anna Gizeloví
10,30 SLIVNÍK – zdr.B.p. Anna Stanèíková
2.1. SOBOTA – 7,00 KUZMICE – zdr.B.p. Marián Herte¾, 50.r.
8,00 SLIVNÍK +František a Helena Sokoloví
9,00 KALŠA - zdr.B.p. Štefan Júda s rodinou
3.1. NEDE¼A – 2. nede¾a po narodení Pána, Najsv. meno Ježiš
7,30 KUZMICE – zdr.B.p. Andrej a Alžbeta Hovancoví
9,00 KALŠA +Ondrej, Helena a Mária (p.Spišáková)
9,00 SLIVNÍK +Júlia a Michal Rimároví
kantori, katechétka, èlenovia ekonomickej a pastoraènej rady,
ekonómovia, lektori a lektorky, mimoriadní rozdávatelia sv.
prijímania, miništranti, mládežnícky a detský spevokol, aranžérky,
dobrovo¾níci pri pastoraèných aktivitách. Všetkým vïaèím za
celoroènú službu a zvláš za nezištnú pomoc a akúko¾vek obetu pre
chrám a farnos.
- V týždni je prvý piatok mesiaca. V nede¾u je prvá nede¾a v
mesiaci, po sv. omšiach bude poklona sv.oltárnej a modlitba jedného
desiatku sv. ruženca (pre èlenov ružencového bratstva záväzný),
potom výmena ružencových tajomstiev a ofera.
- V stredu 6.1.2016 je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch
krá¾ov. Pri omšiach budeme požehnáva vodu, ktorú si môžete zobra
do svojich príbytkov a používa na požehnanie.

Gréckokatolícke oznamy

