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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.
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára víneèka, k tomu ve¾a zdravíèka.
K novej jari ve¾a sily, by ste v zdraví dlho žili.
Tým, èo nosia suknièky, ve¾a èerstvej vodièky,
tým èo nosia nohavice, ve¾a dobrej slivovice.
Ve¾ká noc predo dvermi, ostaòte, chlapci, verní,
i napriek dievèat kriku, dobrému svojmu zvyku.
Dievèatám ve¾a vody a chlapcom málo škody!
Želám Vám ve¾a smiechu, v pondelok ve¾ký zhon
a ženám kúpaèov plný dom.
Ve¾a vody z potoka, budú svieže do roka.
Veselú Ve¾kú noc Vám praje
Vladimír Krá¾ovský, starosta obce
a poslanci Obecného zastupite¾stva

Príhovor rímskokatolíckeho kòaza Príhovor gréckokatolíckeho
Srdcom celého liturgického roku sú ve¾konoèné dni požehnaného umuèenia a
kòaza
slávneho zmàtvychvstania nášho Pána. Chcú sa tým naznaèi dve veci: prvá je, že
Ve¾ká noc uprostred všetkých udalostí roka má taký význam ako srdce pre telo
èloveka. Ve¾ká noc je životodárna skutoènos, z nej pramení život kresana. Neby
na òu napojený znamená smr. Ve¾ká noc dáva život. Ve¾kú noc spájame so
symbolikou srdca ešte aj preto, že je a má by záležitosou nášho srdca, že ju treba
vníma a prežíva srdcom. A Ve¾ká noc sa ani nedá ináè prežíva, len srdcom.
Ve¾konoèné ráno nám odkrýva tajomstvo nevýslovného dobra, ktorým umuèený a
vzkriesený Kristus obohacuje naše srdcia. Toto dobro Ve¾kej noci má tri podoby:
dobro viery, dobro nádeje a dobro lásky.
Ve¾ká noc dáva nášmu srdcu v prvom rade dobro viery. Uschopòuje èloveka, aby
bol schopný veri v Boha a veri Bohu. Dáva mu schopnos vstúpi s ním do
osobného spoloèenstva a vies s ním dialóg. Vo svetle viery poznávame, èo je dobré a
èo zlé, sme schopní vyrieknu a uskutoèòova áno dobru a nie zlu, ako sme to
vyjadrili pri obnove krstného s¾ubu slovami verím a zriekam. Ve¾ká noc dáva
chápavos nášmu srdcu pre správnu hierarchiu hodnôt. Vedie rozlíši, èo je viac a èo
menej, èo je hlavné a ved¾ajšie. Dobro viery je najmä v tom, že nám deò èo deò
odkrýva zmysel života a dáva nášmu životu v celku i v jeho jednotlivostiach správne
a spásne zameranie.
Druhým hlavným dobrom Ve¾kej noci je nádej. Vlieva do nášho srdca
bezhraniènú dôveru v Boha a uschopòuje nás trpezlivo èaka na splnenie Božích
pris¾úbení, z ktorých najväèšie je vzkriesenie nášho tela. Nádej zaruèuje, že sa
nestratíme ani sebe, ani Bohu. Nádej z Ve¾kej noci je ako svetlo majáka, ktoré
nedovolí, aby sme zablúdili, aby sme zišli z cesty. Ve¾ká noc je nielen posilou našej
nádeje, ale je pre nás nádejou sama.
Tretie a vrcholné dobro Ve¾kej noci je pre pokrstených dobro lásky. Ve¾konoèné
tajomstvo nám dáva úèas na Božej láske, vahuje nás do kolobehu a výmeny tej
lásky, ktorá je medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým v Najsvätejšej Trojici. Tým,
že nám Ve¾ká noc vkladá Božiu lásku do nášho srdca, zároveò nás zažíha láskou k
Bohu i k ¾uïom.
Viera, nádej a láska sú hlavné dary Ve¾kej noci a sú adresované ¾udskému srdcu.
Tieto tri dobrá Ve¾kej noci možno prija len srdcom a len v ¾udskom srdci majú svoje
uplatnenie. Sú to zároveò vrcholné hodnoty, pre ktoré sa oplatí ži i zomiera. Sú
kreditnou kartou, zárukou dôstojného života na zemi a sú aj naším vstupným vízom
do neba.
To Vám prajem, aby sme spoloène zažili poèas Ve¾kej noci
o. ThLic. Stanislav Šèerba

Christos Voskrese!
Keï slávime sviatok Pánovho zmàtvychvstania, pozrime sa do dejín. Už v Starom zákone
nachádzame zmienky, ktoré nás vedú k
Ježišovmu zmàtvychvstaniu. Napríklad v Knihe
Genezis sa píše o príchode toho, kto rozšliape
hlavu hada, aj keï mu had poraní pätu (Gn 3, 15).
Èítame o vodách spravodlivosti, ktoré obmyjú
zem od hriechu (Gn 6, 7). V Knihe proroka Izaiáša
sa píše o utrpení služobníka, ktorým budeme
opovrhova a odmietneme ho, ale jeho utrpenie
zmyje naše previnenia (Iz 53, 12).
Tieto verše sú pre nás predzvesou nového
života - života, v ktorom sme slobodní od lákadiel
diabla, života, ktorý je povznesený nad skazenos
a násilie, života bez pocitu viny a hanby. A skrze
vieru poznávame, že tento život máme na dosah
vïaka Ježišovmu zmàtvychvstaniu!
Posledných štyridsa dní sme rozjímali nad
krížom a všetkým, èo pre nás Ježiš vydobyl svojou
smrou. Teraz prichádzajú dni osláv a naplnenia.
Prichádza nádherné Ve¾konoèné obdobie, èas, v
ktorom uvažujeme a zúèastòujeme sa na novom
živote, ktorý nám Ježiš dáva bez zásluh - zadarmo.
Ježiš žije na nebesiach. Svojho Svätého Ducha
na nás neprestajne vylieva deò èo deò. Dáva nám
silu ži nádherný život vo svätosti, ktorý sa mu
páèi. Preto v tento ve¾ký deò, keï slávime
Ježišovo zmàtvychvstanie, chvá¾me ho, že nás
pozdvihol k životu s ním a my môžeme kráèa po
jeho boku!
o. Mgr. Štefan Keru¾-Kmec
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Slivníèan

VE¼KÁ NOC - najvýznamnejší sviatok kresanského cirkevného roka
Ve¾ká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom
kresanského cirkevného roka, poèas ktorého si kresania
pripomínajú umuèenie, smr a vzkriesenie Ježiša Krista.
Ve¾ká noc nadväzuje na židovské ve¾konoèné sviatky –
paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dòa v mesiaci nisan (náš
marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského
národa z egyptského otroctva.
Pôvod názvu a dátumu sviatkov Ve¾kej noci
Vysvetlenie pôvodu názvu „Ve¾ká“ treba h¾ada v èasoch
židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol
ochotný prepusti svojich izraelských otrokov, a preto Boh
trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keï
zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil
zotroèený ¾ud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí
krvou baránka, sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich
obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv
nás všetkých zachránila od veèného zatratenia.
Obrady Ve¾kého týždòa, ktorých zaèiatky siahajú do 4.
storoèia, prešli v nasledujúcich storoèiach mnohými
zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky
prispôsobené súèasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
Kvetná nede¾a
Posledná pôstna nede¾a, známa pod menom Kvetná
nede¾a alebo Nede¾a utrpenia Pána, je prvým dòom Ve¾kého
týždòa. Kvetná nede¾a nám pripomína rozhodnutie židovskej
rady o Ježišovej smrti a kresania si poèas nej pripomínajú
triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deò sa
svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najèastejšie
bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý
pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka si
na posvätenie prinášajú aj ¾udia, tie si potom nosia domov
ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do
trámov, dávajú do vázy a kedysi ich dávali aj do po¾a, èi do
maštale. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7.
storoèí.
Zelený štvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie
Oltárnej sviatosti a služobného kòazstva. Na Zelený štvrtok
predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia služobného
kòazstva slúžia sväté omše so všetkými kòazmi svojich
diecéz. Táto svätá omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri
týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej
katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii
sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania
chorých a pri vysvätení kòazov.

OZNAM

Ve¾ký piatok
Ve¾ký piatok - deò utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša
Krista. V chrámoch sa v tento deò neslúži svätá omša, oltáre
sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od
mäsitých pokrmov a najes sa možno za deò len raz do
sýtosti. Je to deò osobitne zasvätený spomienke Ježišovho
utrpenia a smrti na kríži. Je to deò pôstu, pokánia a jediný deò
roka, kedy sa neslávi eucharistická obeta. Namiesto nej sa
koná liturgia umuèenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby
slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému
krížu a sv. prijímania. Ježišovu smr nám pripomína aj
liturgická farba - farba krvi. V tento deò sa èítajú alebo
spievajú pašie.
Biela Sobota
Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci
tzv. Ve¾konoènej vigílie (bdenia). Pod¾a pradávnej tradície je
táto noc oèakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi
(Ex 12, 42). Biela sobota - oslava Kristovho zmàtvychvstania
zaèína Ve¾konoènou vigíliou. To znamená, na Bielu sobotu
veèer, pôvodne v noci, keï sa zaèínala aj židovská Pascha –
sviatky Židov konané na pamiatku poslednej veèere v
egyptskom zajatí, keï anjel smrti prešiel okolo príbytkov
Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané
krvou obetného baránka (Ex 12,1 – 51) - teda sviatky, pred
ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný. Poèas Ve¾konoènej vigílie
cirkev bdie a oèakáva Kristovo zmàtvychvstanie, cirkev slávi
vigíliu už ako radostnú slávnos vzkriesenia, znovu sa
rozozvuèia zvony, ktoré od štvrtka veèera mlèali.
Ve¾konoèná nede¾a
V tento deò si veriaci pripomínajú ukrižovanie, smr a
zmàtvychvstanie Ježiša Krista. Zmàtvychvstanie – najväèší
Kristov zázrak a základná pravda kresanskej viery. Je to
víazné zavàšenie Kristovho vykupite¾ského diela. Jeho duša
sa opä spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany
ukrižovania, ale ináè nepodliehalo obmedzeniam èasu a
priestoru.
Ve¾konoèný pondelok
Ve¾konoèný pondelok sa zvykne nazýva aj „Pondelkom
Baránka“ na pamiatku toho, èo sa udialo prvého dòa po
sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na
úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keï ho
našli prázdny. „Ne¾akajte sa!“ povedal im. „Vstal z màtvych.
Niet ho tu.“ (Mk 16, 6). A dodal: „Ale choïte a povedzte (to)
jeho uèeníkom“. Posledný sviatoèný deò Ve¾kej noci je
známy aj šibaèkou a oblievaním dievèat vodou.

Poèas ve¾konoèných sviatkov budú sväté omše v Kostole sv. Jozefa
v Slivníku vysielané priamym prenosom na kanáli TV Zemplín.

Ve¾konoèné pranostiky
Saï zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš!
Keï na Ve¾ký piatok hrmí, na poli sa urodí.
Keï je na Ve¾ký piatok mráz, býva ve¾a hríbov.
Ak prší na Bielu sobotu, bude málo èerešní.
Ve¾konoèné dažde suchý rok zvestujú.
Pekná a jasná Ve¾ká noc znamená bohatú úrodu.

Ve¾konoèné jasno – bude lacné maslo.
Jasné poèasie cez Ve¾kú noc - cez Letnice (svätodušné sviatky)
bude leto.
Ve¾konoce krásne úrodu nám dajú, ak slnieèko hasne, lúky
sucho majú.
Keï cez Ve¾konoènú nede¾u prší, každý pondelok, až do
svätého Ducha, èakaj dážï.
Ak je pekne na Boží hod ve¾konoèný, zaèni prácu na poli.
Ve¾kopiatkový a ve¾konoèný dážï zriedka prináša žatve
požehnanie.

Slivníèan

Ve¾konoèné dekorácie
1. Jemné vence z plstených gulièiek podèiarkujú útulnú atmosféru
domova. Inšpirujte sa originálnymi nápadmi!
Výroba vencov je jednoduchá. Na polystyrénový
základ, drevený kruh alebo kus drôtu môžeme
gulièky z plste navliec, prilepi, priši alebo
pripnú špendlíkmi – pod¾a toho, aký základ a
akú techniku si vyberieme. Jarný závan v sebe
nesú pestrofarebné vence, ktoré však stále
zachovávajú ducha minimalizmu, ak ich nedoplníme o kvietky, vtáèie hniezda a podobné dekorácie. Elegantnejšia verzia
venca sa nesie v bielej, èiernej alebo šedej farbe, ktorú môžeme doplni o
zlaté odlesky.
2. Tradièné ve¾konoèné vajíèka ma¾ované cibu¾ovým odvarom a
lístkami rastlín
Budeme potrebova:
šupky z cibule (môžeme skombinova z èervenej a žltej, z cca 10 - 15 cibú¾,
v závislosti na tom, ko¾ko vajec ideme robi), biele vajíèka, trochu soli
(zabráni poškodeniu škrupinky), 1 PL lyžica octu (zabráni presakovaniu
vajíèok), staré silonkové panèuchy, nožnice a ni, rastlinky pod¾a
vlastného výberu
Postup:
Nastriháme si panèuchy (na také ve¾kosti, aby obalili vajce + uzol).
Umiestnime svoju flóru, ktorú chceme ma vytlaèenú na vajíèku. Opatrne
zabalíme vajce a rastlinku do panèušky, ihlou si upravíme pokrèenú
rastlinku a spravíme uzol na strane, kde nie je rastlina. Naplníme hrniec
šupkami a vajíèkami a zalejeme vodou na najvyšší stupeò. Ak zaène vrie,
znížime plameò na stred a varíme 12 až 15 minút. Pozrieme sa na ne po 12
minútach, èi je farba pod¾a našich predstáv. Ak nie, šupky boli dos bledé,
tak môžeme prida sáèok èaju alebo mletú kávu. Ak áno, vajíèka
umiestnime do sitka a pustime na ne studenú vodu a následne z nich
opatrne odstránime panèucháèe.

3. Ve¾konoèné svieèky zo škrupiniek
Materiál a pomôcky:
5 vajíèok, 250 g sójového vosku, farby do svieèok (rôzne odtiene), aróma
do svieèok (nemusí by), knôt – asi 30 cm, 5 ks plieškov na knôty, kliešte,
nožnice, 2 špáradlá, biela farba riedite¾ná vodou, štetec, kartónový obal
na vajíèka
AKO NA TO:
Z knôtu odstrihneme asi 6 cm a prestrèíme ho cez dierku v pliešku.
Pliešok okolo knôtu stlaèíme kliešami. Vajíèko rozbijeme o pohár tak,
aby nám zostali 2/3 z pôvodnej ve¾kosti vajíèka celé. Blanu zvnútra
vyberieme a do škrupinky vložíme pliešok s knôtom. Aby knôt stál rovno,
zafixujeme ho jedným alebo dvoma špáradlami. Vo vodnom kúpeli
roztopíme asi 4 ve¾ké lyžice vosku, potom pridáme farbu a arómu. Farby
staèí len malý kúsok. Èi sme s odtieòom spokojní, zistíme kvapnutím
vosku na bielu dlaždicu alebo inú bielu plochu. Roztopený vosk lejeme do
vajíèka na trikrát, každú vrstvu
necháme najskôr stuhnú.
Ak by sme naliali všetok vosk naraz,
stred svieèky by sa prepadol,
pretože hmota sa po vychladnutí
zmrašuje. Keï je vosk tuhý,
môžeme vajíèka z vonkajšej
strany vyma¾ova nabielo.
Do škrupiniek môžeme použi
sójový vosk, pretože svieèky
vyrobené z neho horia až o 50 %
dlhšieako parafínové.
Prípadné škvrny z nich ¾ahko
odstránime teplou mydlovou
vodou.
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Tradièné ve¾konoèné
menu

Už celé stároèia predchádza ve¾konoèným sviatkom štyridsadòový
pôst, ktorý sa nevzahuje len na jedlo, ale aj životný štýl. Poèas týchto
striedmych pôstnych dní naši predkovia konzumovali jednoduchú
bezmäsitú stravu, zloženú zo zemiakov, strukovín, kyslej kapusty a
sušeného ovocia. Okrem toho, že striktne dodržiavali pôst, zároveò
urobili nieèo aj pre svoje zdravie preèistením tráviaceho ústrojenstva,
ktoré sa tak po od¾ahèení mohlo pripravi na tradièné ve¾konoèné
hodovanie.
Zo striedmosti do hodovania
Ešte predtým, ako sa na stole znovu objavilo mäso a s ním dlho
oèakávaná zmena v stravovaní, sa na Zelený štvrtok tradiène podávalo
nieèo zelené, napr. špenát. Táto listová zelenina je totiž zdrojom kyseliny
listovej, vitamínov C a E, betakaroténu a ïalších dôležitých
antioxidantov.
Zelená farba symbolizuje štart ako na križovatke, ibaže v tomto
prípade do novej etapy stravovania. Ak teda poctivo dodržiavame pôst,
môžeme sa za odmenu teši na typické ve¾konoèné chuovky a dobroty.
Iný kraj, iný mrav
Pravda, èo región, to iné jedlo, ale všeobecne pravidelne hrá prím
šunka, údené mäso, vajíèka, syry, klobásky, chren a ve¾konoèné koláèe.
Mimochodom, èerstvý chren je zdrojom
vitamínov C, A, skupiny B a nerastných látok. Obsahuje tiež silice so
sírnymi zlúèeninami, ktoré sú „autormi“ jeho výraznej pálivej a pikantnej
chuti. Vitamíny a vlákninu, ktoré chren obsahuje, možno zvýši prípravou
s postrúhaným jabåèkom alebo mrkvou.

Tradièné dobroty
K tradièným pokrmom patrí aj peèená jahòacina, baranina, koz¾acina
èi králièie mäso. Medzi sladkými dobrotami zaujímajú popredné miesto
predovšetkým kysnuté koláèe, záviny, pletence, èi mazanec, plnený
tvarohom. Na sviatoènom stole by nemal chýba ani baranèek z
kysnutého alebo treného cesta, ozdobený cukrom, jarnou zelenou
vetvièkou a maš¾ou.
Maslové krémy by sa mali nahradi plnkami z tvarohu, maku,
orechov, lekváru, hrozienkami, teda potravinami bohatými na
bielkoviny, nenasýtené mastné kyseliny, ale aj minerálne látky ako
horèík, draslík, fosfor, vápnik a železo.
Z jedál Ve¾kého týždòa
Na Zelený štvrtok by sa malo jes nieèo zelené, aby bol èlovek zdravý
– polievka z jarných byliniek, špenát, hlávkový šalát. Kedysi sa bežne
varili cestoviny a múène jedlá, najmä opekance, rezance a šú¾ance.
Ve¾ký piatok je ve¾kým sviatkom a zároveò dòom prísneho pôstu,
poèas ktorého treba da prednos napr. rybám na rôzny spôsob.
Na Bielu sobotu sa zvyèajne peèú koláèe a konzumuje napr. kyslá
polievka z vývaru z údeného mäsa, zahustená vajcom alebo cestovinou.
Druhým jedlom môžu by makové alebo bryndzové opekance. V
mnohých regiónoch sa ešte aj v súèasnosti pripravuje šunka, klobásky,
huspenina, údené mäso, cvikla s chrenom, biele, èi obradové koláèe.
Súèasou slávnostného obeda ve¾konoènej nedele môže by aj plnka z
údeného a hydinového peèeného mäsa, vajec, žemlí a mladých byliniek i
žih¾avy.

RÍMOKATOLÍCKE OZNAMY VI. LIGA - SEVER - MUŽI - JAR 2017
Kvetná nede¾a – 9. apríl 2017
Ve¾ký týždeò: 10. 04. – 16. 04. 2017
10. 04. PONDELOK
17.00 KUZMICE - +Anna, Pavol a Pavol (p. Borošová)
18.00 SLIVNÍK – zdr. B. p. Johanna Jenejová, živ. jub.
11. 04. UTOROK
16.00 KALŠA - +Ján Kolesár, 6.výr.
17.30 KUZMICE - +Mária, Pavol, Michal,Mária Vojtkoví
18.30 SLIVNÍK - +Irena, Július a Mária (p.Jacková)
13. 04. Zelený ŠTVRTOK Pánovej veèere
16.30 KALŠA - +František, Jozef, Mária Roškoví
17.30 SLIVNÍK - +Mária a Ján Sokoloví (p. Kandráèová)
18.30 KUZMICE – na úmysel darcu (p. Labanová)
14. 04. 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: 12.00 - Krížová cesta - od kostola k obecnému úradu
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
15. 04. Biela SOBOTA
poklona pri Božom hrobe:
Kalša: 08.30 – 16.10;
Kuzmice: 08.30 – 17.50;
Slivník: celodenná do 19.50 hod.
Svätenie ve¾konoèných jedál:
SOBOTA: Kalša - 16.30
NEDE¼A: Dancov Potok- 07.20; Kuzmice- 07.30; Slivník - 7,45
Obrady Ve¾konoènej vigílie:
- na obrady ve¾konoènej vigílie si prineste svieèku
18.00 - KALŠA +Štefan a Peter Gašparoví
18.00 - KUZMICE - vlastný úmysel
20.00 - SLIVNÍK – za farnos
16.04. NEDE¼A - Ve¾konoèná nede¾a zmàtvychvstania Pána
09.00 KUZMICE – zdr. B. p. Bernadeta Mašlejová
10.30 KALŠA – zdr. B. p. rodina Úporská
10.30 SLIVNÍK +Juraj a Júlia Krá¾ovskí
17. 04. PONDELOK – Ve¾konoèný pondelok
07.30 KUZMICE – zdr. B. p. Jozef Gizela s rodinou
09.00 KALŠA – zdr. B. p. manželia Ivaòákoví
09.00 SLIVNÍK - +Rudolf Kandráè

K: DÁTUM:
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

19. 03. 2017 – NE
26. 03. 2017 – NE
02. 04. 2017 – NE
09. 04. 2017 – NE
16. 04. 2017 – NE
23. 04. 2017 – NE
30. 04. 2017 – NE
07. 05. 2017 – NE
14. 05. 2017 – NE
21. 05. 2017 – NE
28. 05. 2017 – NE
04. 06. 2017 – NE

ÈAS:

ZÁPAS:

15.00 h.
15.00 h.
15.30 h.
15.30 h.
16.00 h.
16.00 h.
16.00 h.
16.30 h.
16.30 h.
17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.

Plechotice – Slivník
Roma Seèovce – Slivník
Slivník – Nižný Žipov
SLAVOJ TV „B“ – Slivník
Slivník – Ve¾aty
Úpor – Slivník
Slivník – Zempl. Jastrabie
Nový Ruskov – Slivník
Slivník – Plechotice
Zempl. Hradište – Slivník
Slivník – Vojèice
Zempl. Teplica – Slivník

Ve¾konoèné recepty
Velkonoèná plnka
Potrebujeme: 200 g údeniny,
200 g polohrubej múky,
200 g strúhaného tvrdého syra,
3 vajcia, 1 prášok do peèiva,
1 ÈL vegety, 3 dcl mlieka
Postup: Všetky suroviny
zmiešame, ochutíme 1 lyžièkou
vegety a petržlenovou vòaou.
Dáme do zapekacej misky na
6 minút do mikrovlnky a potom
do rúry na cca 30 min. Ak chceme, aby to bolo lahodnejšie, z bielkov
vyš¾aháme sneh a jemne ho pridáme do plnky.

Ve¾konoèná nádievka
Potrebujeme: 10 rožkov /1 senviè/, 300 – 400 g údeného mäsa,
2 kúsky klobásy, 6 vajec, so¾, mleté èierne korenie,
petržlenová vòa, olej na vymastenie plechu
Postup: Rožky nakrájame na kolieska a tie ešte na štvrtinky. Dáme ich do
misy a polejeme vývarom z údeného mäsa a klobásky, aby zmäkli, nie však
ve¾mi, aby sa z toho neurobila kaša. Údené mäso aj klobásku nakrájame
nadrobno a primiešame k rožkom. Môžeme prida trochu soli, ale
nemusíme, pretože údené mäso je slané. Vajcia vyš¾aháme a pridáme k
základnej zmesi. Prisypeme korenie a petržlenovú vòa. Ve¾ký plech
vymastíme olejom a nádievku dáme piec na 200 stupòov doružova.

Ve¾konoèný veniec

GRÉCKOKATOLÍCKE OZNAMY
Týždeò 15: Týždeò po Kvetnej nedeli
10. 04. PONDELOK
Mt 98
SL 2 – SLIVNÍK – 17.00 – +Ján /r. Pisáková
K 2 – KUZMICE – 18.00 - +Pavol +pan! /r. Lukáèová
Spovedanie chorých od 09.00
11. 04. UTOROK
Mt 102
K 13 – KUZMICE – 07.00 - +Jolana +pan! /r. Ivanová
13. 04. ŠTVRTOK
Mt 107
K x – KUZMICE – 18.00 – Baz. sv. lit. s veè.
09.00 – Košice - katedrála
14. 04. PIATOK
Mt 110
SL x – SLIVNÍK – 15.00 – Veèiereò
K x – KUZMICE – 08.00 – Sväté strasti; 16.30 – Veèiereò

VE¼KÝ PIATOK, prísny pôst, Veèiereò s uložením do hrobu

15. 04. SOBOTA
SL x – SLIVNÍK – 21.00 – Utiereò Vzkriesenia
K x – KUZMICE – 08.00 – Baz. sv. lit. s veè.;
19.30 – Utiereò Vzkriesenia
16. 04. NEDE¼A Paschy, požehnanie jedál
SLIVNÍK – 08.00
KUZMICE – 10.00; 15.00 – Ve¾konoèná veèiereò

Mt 115

Jn 1

Potrebujeme: 380 ml mlieka, 1 droždie, 4 PL cukru, 80 g masla,
3/4 ÈL soli, 3 vajcia, 800 g polohrubej múky, 3 vajíèka na tvrdo
Postup: V teplom, nie horúcom, mlieku rozpustíme cukor, rozdrobíme
droždie a necháme cca 15 minút nakysnú. Ku kvásku primiešame vajíèka a
striedavo pridávame múku s roztopeným maslom izbovej teploty. Mieša
môžeme ruène, alebo v robote s hákom na miesenie. Vymiesime hladké a
vláène cesto, ktoré necháme zakryté aspoò hodinu kysnú na teplom mieste.
2/3 cesta rozdelíme na tri rovnaké èasti, každú ahaním a šú¾aním
natiahneme na dlhý valèek. Spletieme z nich vrkoè, ktorý preložíme na plech
a tam z neho vytvarujeme veniec. Na tri miesta položíme uvarené vajíèka a
necháme kysnú ešte aspoò 20 minút. Pred peèením natrieme povrch
koláèa rozmiešaným vajíèkom, do ktorého sme pridali dve PL vody.
Peèieme pri teplote cca 190 °C cca 40 minút, alebo pod¾a skúseností s vašou
rúrou. Zvyšné cesto vyva¾káme, potrieme roztopeným maslom a posypeme
zmesou kakaa, práškového cukru a polovicou kakaového pudingu, náplò
miešame odoka. Vrch ešte
pokvapkáme roztopeným
maslom. Závin zrolujeme,
preložíme ho na plech, tam ho
nakrájame na hrubé kúsky a
každý druhý vysunieme nabok.
Necháme trochu podkysnú,
potrieme vajíèkom. Peèieme pri
teplote cca 190 °C cca 35 minút,
alebo pod¾a skúseností s vašou
rúrou.

