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Ve¾ká noc prináša zábavu,
Ve¾ká noc prináša šastie.
Ve¾ká noc prináša
nekoneèné Božie požehnanie.
Ve¾ká noc prináša
lásku a sviežos jari.
Nech všetky tieto krásne veci
zavítajú aj do Vašej rodiny
a usídlia sa tam poèas celého roka.
Keïže k nám opä zavítala Ve¾ká noc,
Veselú Ve¾kú noc, sladké koláèe,
polievame Vás vedrom radosti,
ohybné korbáèe, vodu studenú,
vedrom šastia, vedrom zdravia, šunku údenú, ve¾a radosti a žiadne starosti
vedrom pohody, vedrom plným elánu
Vám praje
a želáme Vám, aby jarné slnieèko vyèarilo Vladimír Krá¾ovský, starosta obce
prekrásny úsmev na Vašich tvárach.
a poslanci Obecného zastupite¾stva

Príhovor rímskokatolíckeho kòaza Príhovor gréckokatolíckeho
Slová pohýnajú, príklady tiahnu, hovorí jedno staré
kòaza
latinské príslovie. Veï koho by nechytil za srdce pekný
príbeh, dojímavá udalos zo života, ale aj klasická
rozprávoèka, ktorá nesie v sebe pouèenie a príklad
nielen pre deti. Èlovek rád poèúva o príjemných
veciach, rád sa necháva nadchnú a túži vždy po
nieèom tajomne peknom, èo obohatí a rozveselí jeho
život. Ježišov príbeh Ve¾kej noci fascinuje už dve
tisícroèia, lebo sa v òom objavuje všetko hlboko ¾udské
a božské zároveò, minulé v spomienke, prítomné v
slávení a budúce v oèakávaní.
Je to príbeh o živote a smrti, teda o tom
najdôležitejšom. Príbeh o láske a zrade, príbeh o
priate¾stve a odpúšaní, príbeh o ponížení, ale aj
povýšení, príbeh o smútku, bôli, o zmysle utrpenia, ale
aj o veènej, nikdy nekonèiacej radosti. Je to proste
príbeh o Bohu, ktorý je zároveò èlovekom, bez toho, aby
stratil to božské a príbeh o Èloveku, ktorý nikdy
neprestal by Bohom s nami. Ak sa celkom ponoríme do
tohoto príbehu, nájdeme seba samých, svoje skutoèné
„ja“, a zároveò aj pocítime, aké môže by to naše „ja“
krásne, keï sa pripodobníme Bohoèloveku z príbehu.
Každý, kto kráèa pod¾a jeho vzoru, stane sa ve¾kým a
úžasne osožným èlovekom prespoloènos i svet.
Dobré príklady nám žiaria nielen preto, aby sme ich
obdivovali, ale najmä, aby sme ich nasledovali.
o. Stanislav

Ktosi raz povedal, že keby sa kresanstvo konèilo smrou na
kríži, bolo by najsmutnejšie zo všetkých náboženstiev. Avšak
Ježišovou smrou a jeho zmàtvychvstaním sa všetko iba zaèína.
Ostatné veci idú bokom, hlavné je to, že hriech a smr sú
porazené - odteraz sa už nièoho nemusíme bá.
Máme si zobra aj prilbu spásy. Svätý Pavol možno narážal
na prilby popredných rímskych vojakov, na ktorých boli
nastoknuté asi meter dlhé pávie perá. Táto prilba mala zastraši
nepriate¾a, z dia¾ky vyzeral takýto rímsky vojak o meter vyšší.
Aj vedomie našej spásy, Kristovho zmàtvychvstania a
víazstva nad smrou nás urobí o „meter vyšších“. Význam
slávenia sviatkov spoèíva v tom, že ove¾a intenzívnejšie ako
inokedy si uvedomujeme ich zmysel. Nedokážeme si naplno po
celý rok uvedomova tajomstvo Vianoc, Ve¾kej Noci a tisíce
tajomstiev svätého Písma.
Preto si poèas sviatkov znova a
znova pripomíname ich
zmysel. No najväèšie
tajomstvo kresanstva, že
smrou sa život nekonèí, ale
zaèína sa veènos, majme
stále pred oèami. Urèite nás to
premení.
Christos Voskrese!
o. Štefan
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Ve¾konoèné zvyky a tradície
Obdobie Ve¾kej noci je v kresanstve
najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom
cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo
starožidovského sviatku pésah (obchádzanie). Ve¾ká
noc sa slávi prvú nede¾u, po prvom splne mesiaca, po
jarnej rovnodennosti. Ve¾konoèná nede¾a je
pohyblivým sviatkom a môže pripadnú na èas od
druhej polovice marca do konca apríla.
Kresanstvo spojilo pôvodné pohanské
znovuzrodenie jari a príchod hospodárskeho roka s
oslavou zmàtvychvstania Ježiša Krista.
V tradiènej kultúre sa so sviatkami Ve¾kej noci
spájali obyèaje spojené s príchodom jari, obrady
vykonávané poèas tohto obdobia patria k obradom
prechodu. Prosperitné a magické úkony mali
zabezpeèi dobrý zaèiatok hospodárskeho roka,
hojnos, prosperitu a zdravie ¾udí a dobytka.
Množstvo prostriedkov využívaných v pohanských
obradoch prevzalo kresanstvo a používajú sa aj v
súèasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a
zapa¾ovanie ohòa.
Voda mala oèistný, ale i ozdravujúci charakter
a úspešnos vykonávaných obradov bola
podmienená èistotou samotných realizátorov a
prostredia, preto na Zelený štvrtok, Ve¾ký piatok a
Bielu sobotu bolo èasté obradové umývanie sa ¾udí v
potoku, ešte pred východom slnka. Zeleni a èerstvým
vetvièkám bola pripisovaná schopnos prinavráti
životnú silu a zabezpeèi zdravie. Oheò mal magicko
– oèistný charakter a pomáhal zaháòa neèisté sily na
zaèiatku po¾nohospodárskeho cyklu.
Významnú èas ve¾konoèného týždòa tvorila
príprava ve¾konoèného obradového jedla.
Konzumácia mäsa po štyridsadòovom pôste mala
zabezpeèi hojnos v nasledujúcom období. K
typickým obradovým jedlám patrí vajce, ktoré
symbolizovalo znovuzrodenie a vo Ve¾konoèný
pondelok ním boli obdarovávaní kupaèi. Najmä na

východnom Slovensku sa pripravoval obradový koláè,
paska. Mal okrúhly tvar a symbolizoval hojnú úrodu. Aj
dnes sú pre ve¾konoèné obdobie typické kysnuté
koláèe a koláèe rôznych tvarov, napr. v tvare baránka.
Ve ¾ k o n o è n á n e d e ¾ a u k o n è o v a l a
štyridsadòový pôst, na rannej omši sa posväcovali
jedlá. Kto sa vraj prvý vrátil z omše domov, tomu
prvému mala dozrie úroda na poli a prvý mal ukonèi
po¾nohospodárske práce. Po príchode domov zaèala
spoloèná konzumácia jedál, prestretý stôl hojnosou
pripomínal štedroveèerný stôl. Zvyšky z posvätených
jedál (škrupiny, kos, ...) sa v žiadnom prípade nesmeli
zahodi. Zakopávali sa na poli, alebo primiešali do
potravy pre dobytok, prípadne spálili v peci.
Ve¾konoèný pondelok je posledným dòom
sviatku Ve¾kej noci. Tento deò je spájaný s takzvanou
kúpaèkou (východné Slov.), šibaèkou (západné
Slov.). Mládenci v skorých ranných hodinách
chodievali v skupinách a oblievali mladé dievèatá
vodou, ktorá mala magickú funkciu a mala zabezpeèi
nielen zdravie, ale i krásu. V dome im ponúkli
pripravené pohostenie (koláèe, vajcia, pálenku) a
obdarovali ma¾ovaným vajíèkom. V súèasnosti kúpaèi
navštevujú prevažne iba najbližšiu rodinu, vodu
èastokrát nahradila voòavka a namiesto kraslíc sú
obdarovávaní peniazmi alebo naturálnymi darmi.

Ve¾konoèné pranostiky
Ve¾konoèné obdobie bolo ve¾mi dôležité v každoroènom chode povinností ro¾níkov. Nedivme sa teda, že sa pod¾a
poèasia v týchto dòoch snažili zisti ako to bude vyzera s ich úrodou. Nezabúdajme však, Ve¾ká noc je pohyblivý sviatok,
a teda pranostiky sa uplatòovali v období od 21. marca do 25. apríla. V takomto širokom období môže by ešte sneh aj v
nížinách, ale rovnako môže by už teplota nad 20 °C aj v severných èastiach krajiny.
Pranostiky nemajú ve¾ký predpovedný význam, skôr nám hovoria
o ¾udovej slovesnosti.
Zelený štvrtok: Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto.
Ve¾ký piatok: Ak prší na Ve¾ký piatok, možno dúfa v dobrú úrodu.
Biela sobota: Keï prší do Božieho hrobu, bude suchý rok.
Ve¾konoèná nede¾a: Ak prší na ve¾konoènú nede¾u, bude v lete
núdza o vodu.
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Jedlý ve¾konoèný košík
Prinášame vám recept a postup na prípravu jedineènej
ve¾konoènej dekorácie, ktorá sa dá zjes – peèený košík zo
sladkého cesta. Jeho základom je pružné cesto, ktoré sa nám poèas
práce nebude lepi na ruky.
Cesto
25 g èerstvého droždia, ½ šálky teplej vody, ½ šálky mlieka, 1 vajce
+ 1 vajce na potretie cesta, ¼ šálky cukru, ½ lyþièky soli, ¼ šálky
jedlého oleja, 4 šálky múky
Pripravíme si kvások z droždia, cukru a teplého mlieka. Pridáme
ho s ostatnými surovinami do múky a uhnetieme cesto, ktoré bude
vláène a nelepivé. Cesto necháme kysnú, kým nezdvojnásobí svoj
objem. Potom ho vyklopíme na dosku a vyva¾káme na hrúbku okolo
1 cm.
Postup
Na prípravu košíka budeme potrebova okrúhlu a oválnu zapekaciu
misu, ktorú obalíme alobalom a potrieme jedlým olejom. Ïalej
budeme potrebova valèek na cesto, papier na peèenie, špáradlá,
nôž, alebo koliesko na rezanie cesta.
Zapekaciu misu obrátime hore nohami a môžeme zaèa tvori.
Budeme vytvára košík presne tak, ako sa vyrábajú koše z prútia.
Z cesta, ktoré sme si vyva¾kali na hrúbku 1 cm nakrájame 14 pásov
cca 1,5 cm širokých. Z nich vyšú¾ame hrubé „rezance“, ktoré
poukladáme radiálne na misu.
Šú¾ky, ktoré sa spájajú na vrchnej èasti misy pritlaèíme jemne
hrnèekom a odrežeme z cesta ïalších 10 a viac pásov (pod¾a
potreby), ktoré budeme vplieta do koša. Snažte sa nadpája
jednotlivé šú¾ky tak, aby sa pritom cesto nedeformovalo. Zároveò
ve¾ký pozor pri vplietaní cesta.
Takto postupne upletieme celý kôš, jeho okraje pevne pritlaèíme
k mise a odstávajúce konce odrežeme ostrým nožom. Teraz

môžeme košík potrie jemne rozš¾ahaným vajíèkom a dáme ho
piec do rúry cca 180 – 190°C do zlatista. Doba peèenia sa líši v
závislosti od hrúbky cesta a typu rúry.
Medzitým si pripravíme horný veniec košíka a to tak, že si z
cesta upletieme dlhý vrkoè a položíme na plech vystlatý papierom
na peèenie. Na tento papier sme ešte predtým obkreslili ceruzkou
jemne obvod misy, na ktorej sa peèie košík. Po tomto obvode
opatrne rozložíme do kruhu vrkoè z cesta.
Rovnako tak si pripravíme z ïalších upletených vrkoèov z cesta
rukoväte košíka. Môžeme vytvori jednu ve¾kú, alebo dve malé ušká
pomocou malých oblých nádob (ale tiež napríklad naberaèky), na
ktoré ich prevesíme. Keï sa nám košík upiekol do zlatohneda,
vytiahneme ho z rúry a dáme piec vrchný veniec a rukovä. Tieto,
samozrejme, pred peèením potrieme vajcom.
Hneï, ako vytiahneme košík, zaažíme jeho vrchnú èas, aby ju
nevydulo. Košík takto získa stabilitu.
Keï je vychladnutý,
odstránime nádobu a
alobal, na ktorom sa
nám piekol. Keï sa nám
postupne dopeèú rukoväte a veniec košíka,
pripevníme ich ku telesu
koša pomocou špáradiel.
Hotovo. Teraz môžeme do košíka pouklada
sladkosti a cukrovinky,
ale tiež ve¾konoèné
vajíèka a podobné
dekorácie.

OZNAMY
Vážení spoluobèania,
oznamujeme Vám, že na webovej stránke obce Slivník –
www.slivnik.sk,
vpravo pod Stránkovými hodinami v záložke Obecný rozhlas,
si môžete pozrie oznamy, ktoré budeme priebežne aktualizova.
Poèas ve¾konoèných sviatkov, teda od Zeleného štvrtka do Ve¾konoèného pondelka, budú
rímskokatolícke sväté omše vysielané priamym prenosom na televíznej stanici Zemplín.

Daruj 2 %
V úvode webovej stránky www.slivnik.sk nájdete tlaèivá na darovanie 2 % pre OŠK Slivník a FS
Slivníèan, Ïakujeme!

I. LIGA
SEVER
MUŽI
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K: DÁTUM:

ÈAS:

ZÁPAS:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Slivník – Nižný Žipov

27. 03. 2016 – NE
03. 04. 2016 – NE
10. 04. 2016 – NE
17. 04. 2016 – NE
24. 04. 2016 – NE
01. 05. 2016 – NE
08. 05. 2016 – NE
15. 05. 2016 – NE
22. 05. 2016 – NE
29. 05. 2016 – NE

SLAVOJ Trebišov /B/ - Slivník
Slivník – Zemplínske Jastrabie

Plechotice – Slivník
Slivník – Zemplínske Hradište
Zemplínska Teplica – Slivník
Roma Seèovce – Slivník
Slivník – Nový Ruskov
Vojèice – Slivník
Slivník – Hraò

RÍMOKATOLÍCKE OZNAMY
Kvetná nede¾a – 20. marec 2016
Ve¾ký týždeò: 21. 03. – 27. 03. 2016
24. 03. Zelený ŠTVRTOK Pánovej veèere
16,30 KALŠA +Ján Kova¾
17,30 SLIVNÍK +Peter, Rudolf Kandráè
18,30 KUZMICE +Anton Novák, 5. výr.
25. 03. Ve¾ký PIATOK Slávenie utrpenia a smrti Pána
Slivník: 14,15 - Krížová cesta
15,00 - Obrady Ve¾kého piatku adorácia a celonoèná
poklona pri Božom hrobe, od 20.00 do 21.00 hod
bude adorácia vedená mládežou
Kuzmice:
Krížová cesta od kostola k obec.úradu o 11.00
13,00 - Obrady Ve¾kého piatku poklona pri Božom hrobe do 19,30
Kalša: 14.15 - Krížová cesta
15,00 - Obrady Ve¾kého piatku poklona pri Božom hrobe do 19,15
26. 03. Biela SOBOTA
poklona pri Božom hrobe: Kalša: 08,30 - 16,25;
Kuzmice: 08,30 –17,50;
Slivník: celodenná do 19,50 hod.
Svätenie ve¾konoèných jedál:
sobota: Kalša 16,30
nede¾a: 07,20 - Dancov Potok; 07,30 - Kuzmice;
07,45 - Slivník
Obrady Ve¾konoènej vigílie: Na obrady ve¾konoènej vigílie
si prineste svieèku.
18,00 KALŠA – zdr. B. p. rodiny Spišákovej
18,00 KUZMICE - vlastný úmysel
20,00 SLIVNÍK – zdr. B. p. Rudolf str. s manželkou

27. 03. NEDE¼A – Ve¾konoèná nede¾a
zmàtvychvstania Pána

09,00 KUZMICE – zdr. B. p. Helena s rodinou

10,30 KALŠA – za farnos
10,30 SLIVNÍK – zdr. B. p. Jolana Sokolová
Oznamy:
Na Ve¾ký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu. Po obradoch Ve¾kého piatku bude vo farskom
kostole celonoèná adorácia pri Božom hrobe a potrvá do
obradov Ve¾konoènej vigílie. Prosím, zapíšte sa na papier,
ktorý je vzadu na stolíku.
- Na ve¾konoènú vigíliu v sobotu si doneste sviece na
obnovu krstných s¾ubov.
- ADSM - Arcidiecézne stretnutie mladých sa uskutoèní 02.
04. 2016 v Prešove. Pozývam všetkých mladých,
záujemcovia nahláste sa u p. farára.
- Omša svätenia olejov bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
na Zelený štvrtok - dòa 24. 03. 2016 o 09:30 hod.
- 23. 03. sa slávi Deò modlitieb a pôstu za muèeníkov misií
2016.

Ve¾konoèná nede¾a Pánovho zmàtvychvstania
– 27. marec 2016
Ve¾konoèná oktáva: 28. 03. – 03. 04. 2016
28. 03. PONDELOK 07,30 KUZMICE +Jozef, Štefan a
Anna (p. Lendacká)
09,00 KALŠA +Andrej, Juliana Šimèáková
(Mantièová)
09,00 SLIVNÍK – zdr. B. p. Beáta a Veronika
29. 03. UTOROK
16,30 SLIVNÍK+Anna,Andrej

Kandráèoví (p. Kandráèová)
17,30 KUZMICE + František a Veronika Bednároví
18,30 KALŠA – zdr. B. p. Jolana Piková
31. 03. ŠTVRTOK
17,30 SLIVNÍK +Jozef a Júlia
Stanèíkoví
18,30 KUZMICE + Jolana a Ignác Tóthoví
01. 04. PIATOK
07,00 KUZMICE +Martin
Havrilèák
08,00 SLIVNÍK – za živých a màtvych èlenov BBSJ

03. 04. NEDE¼A – 2.Ve¾konoèná nede¾a –
Odpustová slávnos v Slivníku
07,30 KUZMICE – za ružencové bratstvo
08,30 KALŠA +Barbora a Mikuláš Ivaòákoví
10,30 SLIVNÍK – za farnos; +Štefan a Júlia
Kandráèoví (p. Sokol)
Oznamy:
farský úrad: 056 668 42 34, tel.è. 0903907705,
rkfarnostslivnik@gmail.com
- v nede¾u je odpustová slávnos v Slivníku ku sv.
Jozefovi o 10.30.
- Namiesto Anjel Pána sa po celé Ve¾konoèné obdobie
modlíme „Raduj sa, nebies Krá¾ovná“...
- ADSM - Arcidiecézne stretnutie mladých sa uskutoèní
02. 04. 2016 v Prešove. Záujemcovia nech sa prihlásia
u pána farára.
- Prvopiatkový týždeò: sv. zmierenia budem
vysluhova pred alebo po sv. omšiach. Chorých
navštívim v štvrtok.
- Na budúcu 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.
Ohlášky: Slivník - Sviatos manželstva chcú prija:
Igor Slivka, rímkat. zo Slivníka, syn Ignáca a Beáty rod.
Gažiovej a Martina Sedláková, rímkat. z Vyšnej Hutky,
dcéra Milana a Marty rod. Synovej, ohlasujú sa
prvýkrát.
03. 04. 2016 bude zbierka pre nespravodlivo
prenasledovaných kresanov.

GRÉCKOKATOLÍCKE OZNAMY
Týždeò – 12/2016 - Týždeò po Kvetnej nedeli –
Ve¾ký týždeò
24. 03. Štvrtok /Mt 107/
Kuzmice /x/ 18.00 – Baz. sv. lit. s veè..
09.00 – Košice katedrála
25. 03. Piatok /Mt 110// Ve¾ký piatok, prísny pôst,
Zvestovanie presvätej Bohorodièke
Slivník /x/ 15.00 – Veèiereò s lit.
Kuzmice /x/ 08.00 – Sväté strasti, 16.30 – Veèiereò s lit.
26. 03. Sobota /Mt 115/ Utiereò Vzkriesenia
Slivník /x/ 21.00 – Utiereò Vzkriesenia
Kuzmice /x/ 08.00 – Baz. sv. lit. s veè.
19,30 – Utiereò Vzkriesenia
27. 03. Nede¾a /Jn 1/ Nede¾a Paschy, požehnanie jedál
Slivník - 08,00
Kuzmice - 10,00; 15.00 – Ve¾konoèná veèiereò

