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RADOSŤ Z PRÍCHODU JEŽIŠA KRISTA,
POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY V KRUHU NAJBLIŽŠÍCH,

VEĽA LÁSKY, POROZUMENIA A ĽUDSKÉHO TEPLA
A V NOVOM ROKU 2020 NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ ENERGIE

NA REALIZÁCIU VŠETKÝCH PREDSTAVZATÍ,
ZDRAVIE, POHODU A BOŽIE POŽEHNANIE

ŽELÁ VŠETKÝM SVOJIM ČITATEĽOM

REDAKČNÁ RADA FARSKÉHO INFORMÁTORA



V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m)
predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu
s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe
Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými
programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany.
Prostredníctvom krátkeho filmu s názvom „Požehnanie“

a sprievodnýchmateriálov slovenská verejnosť spozná
životný príbeh dvanásťročného Daniela Ewoia Ekarana.
(Film simôžete pozreťna webstránke dobranovina.sk.)
Daniel sa vďaka sociálnym pracovníkom dostal do Centra

sv. Jána Pavla II. v Lokichare, kde podstupuje rehabilitáciu
a začal navštevovaťmiestnu základnú školu. Jeho rodina sa
veľa naučila o zdraví svojho syna a o svoje vedomosti sa
teraz delí so svojím okolím. SkúsenosťDanielovej rodiny
ukazuje, že úsilím o spoločné dobro môže človek prežiť
naplnený život a prinášať požehnanie do života iných ľudí.
Diecéza Lodwar vznikla v roku 1978, predtým bola desať

rokovApoštolskou prefektúrou Lodwar. Svojou rozlohou je
totožná s krajom Turkana, ktorý sa rozprestiera na rozlohe
77-tisíc km2. Je to obrovské územie, kde diecéza neostáva
iba pri šírení evanjelia vo svojich 27 farnostiach a vyše 300
filiálkach.
Za rozvojové iniciatívy diecézy zodpovedá Caritas

Lodwar. Má osem oddelení – Voda a hygiena, Obživa
a poľnohospodárstvo, Zdravie, Vzdelávanie, Deti a ochrana
práv detí, Spravodlivosť a pokoj, Pomoc pri hlade a obnove,
Sociálny úrad a Sv. Vincent de Paul. Nasadenie jej
pracovníkov zlepšuje život nielen jednotlivcov, ale aj rodín
a celých komunít. Dobrá novina spolupracuje s diecézou
od roku 1999.
Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina

z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí
v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni,
Rwande a Tanzánii.

Drahí spolubratia!
Aj tento rok sa po našich domovoch rozozneju tóny

kolied, slová vinšov a radosť detských sŕdc! V Petrovciach
n/L už po 22. krát, v Nacinej Vsi už po 6. krát Prečo? Pretože
sa stalo krásnou tradíciou koledovanie pre projekt DOBRÁ
NOVINA. Aj zapojením sa do tohto projektu, chceme
pomôcťdeťom vkrajinách tretieho sveta v lepšom
a kvalitnejšom živote, pomôcťa im v dostupnejšej a lepšej
zdravotnej starostlivosti a pri výstavbe škol a nemocníc.
Naše koledovanie pomáha združovať a spájať aj naše farské
a rodinné společenstvo! Tým, že prijmete koledníkov
Dobrej Noviny do svojich domovov, nepreukazujete
láskavosťnám, čo chodíme koledovať, ale preukazujete
porozumenie a milosť deťom, ktoré nemajú vo svojom
živote také štastie ako my ostatní – každý deň teplé jedlo,
hojnosť hračiek a oblečenia... Deti, pre ktoré koledujeme,
mnohokrát bojujú aj o pohár vody či kúsok chleba.
Dokazujete nielen nám, že máte vo svojich srdciachmiesto
aj pre iných, nie len blízku rodinu, že ste ľudmi, ktorí prijali
SVETLO Narodeného Ježiška bez toho, aby ste to iným
ukazovali ako skutokmilosrdenstva či dokonca ľútosti, ale
úplne nezištne a s radosťou. Koledníci Dobrej Noviny vám
prinášaju teplo Betlehemského svetla v tejto tak čiernej
dobe plnej nenávisti, zloby a hriechu. Prichádzajú ako čistí
anjeli plní lásky a radosti a veríme, že mnohým z vás, ktorí
žijete sami, aj ako darček pod stromček… Dúfame, že
kolednícke programyktoré pripravujeme, vás zahrejú pri
srdciach a potešia aj oči a sluch. Sme veľmi radi, že záujem
o koledovanie neklesá – práve naopak. Stúpa!
Všetkým vám prajeme Požehnané Vianočné sviatky, nech

žiara a teplo Beltehemského svetla požehná a rozžiari vaše
domovy!

Vaši koledníci
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DOBRÁ NOVINA MÁ 25 ROKOV

BUĎME POŽEHNANÍ(M)
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HVIEZDY

POĎTE SA POZRIEŤ,
VŠETKYHVIEZDY SVETA,
DO TMAVEJ STAJNE,
PRIAMO DO JASLÍ!

MÄKUČKÝM SVETLOM
POHLADKAJTE DIEŤA. . .
SÚCIT A LÁSKA

V ĽUĎOCH VYHASLI.

NETUŠÍ NIKTO,
ANI SA MU NEZDÁ,
ŽE V TEJ TME SVETLO

HORIEŤ ZAČÍNA.

BETLEMSKÉ DIEŤA,
TO JE RANNÁ HVIEZDA,
KTORÁ TMU SRDCA

LÁSKOU ODKLÍNA.



Potom ako sme na začiatku roka požehnali novú
krížovú cestu v kostole Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie v Lesnom a v septembri posvätili obnovený
kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci,
pokračovali sme vo zveľaďovaníaj ďalších našich
kostolov.

V priebehu roka sa uskutočnila druhá etapa výmeny
okien vo filiálnom kostole Najsvätejšej Trojice
v Petrovciach n/L. Vymenili sa okná v sakristii kostola,
v bočnej lodi a na celom chóre.
K štyrom veľkým vitrážovým oknám, ktoré boli

nainštalované do kostola vminulom roku, pribudli ďalšie
štyri menšie vitráže. Dve vitrážové okná zdobia bočnú loď
kostola, kde sa nachádza spovednica. Keďže tieto okná sa
nachádzajú blízko miesta, kde sa vysluhuje sviatosť
zmierenia, hľadali sme vhodný biblickýmotív. A ten sme
našli v Ježišovom podobenstve o márnotratnom synovi
a milosrdnom otcovi. Prvá vitráž znázorňuje stav po
hriechu. Márnotratný syn, ktorý premrhal hriešnym
životom dedičstvo po otcovi, má sklonenú hlavu. Je to
prejav smútku a ľútosti. Na druhej vitráži je vyjadrená
radosť z odpustenia. Otec víta a objíma svojho
márnotratného syna. Ďalšia krásna vitráž pribudla na
schodisku. Je na nej znázornený sv. Michal, na ktorého je
pekný výhľad aj pri vstupe do kostola. Archanjel Michal je
ten, ktorý poráža diabla a chráni nás pred ním. Posledné
vitrážové okno bolo dané na chór, nad hlavný vstup do
kostola. Je na ňom Svätá rodina. Keďprichádzame

do Božieho chrámu, ako Božie deti, víta nás Svätá rodina.
Je to krásna symbolika.
Nové okná vyrobila a nainštalovala firma DOORWOOD

s.r.o. z Hencoviec. Vitráže vytvoril majster Ján Kováč zo
Sobraniec. Vysprávky okolo okien a maľbu zrealizovala
firma pána Melnyčuka. Dielo bolo zrealizované vďaka
milodarom veriacich.

Ani vo farskom kostole Všetkých svätých v Nacinej Vsi
sme nezaháľali. Na začiatku roka sme odoslali žiadosť
na Ministerstvo financií o poskytnutie dotácie na obnovu
veže kostola. Žiadosť bola kladne vybavená a bola nám
poskytnutá dotácia v hodnote 12 600 eur. K tejto sume
pribudli aj milodary veriacich a tak sme sa mohli pustiť
do prác.
Na základe výberového konania k realizácii prác bola

vybraná firma STAMI-A s. r. o. z Michaloviec. V priebehu
októbra sme mohli vidieť ako sa veža kostola a čelo
kostola postupne obnovujú. Na veži kostola boli
vymenené okná a oplechovanie. Na veži a čele kostola sa
vyčistila a a opravila fasáda a dvakrát bola premaľovaná
fasádnou farbou. Rovnako sa vyčistili a opravili čelné
prístavby kostola a bola na nich natiahnutá nová fasáda.
Opravil sa a obnovil aj sokel kostola. Takto sa skončila
prvá etapa obnovy exteriéru farského chrámu. Veríme, že
s Božou pomocou sa nám podarí získať financie aj na
druhú etapu a v krátkom čase bude obnovený celý kostol.
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KOSTOLYNAŠEJ FARNOSTI SA STÁLE ZVEĽAĎUJÚ
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Všetkým firmámamajstrom za odvedenépráce na
oboch kostoloch a veriacim zamilodary vyjadrujeme
naše poďakovanie. Nech Pán žehná tieto diela aj
všetkých, ktorík ich realizácii prispeli.

Duchovný otec Emil a členovia kostolných rád
v Nacinej vsi a Petrovciach n/L



V piatok 6. 12. 2019 sme si
pripomenuli sviatok sv. Mikuláša.
Tento svätec je veľmi obľúbený
hlavne medzi deťmi. Je známy
z minulosti rozdávaním svojho
majetku chudobným a konaním
dobrých skutkov. Sv. Mikuláš zavítal
aj do Nacinej Vsi. O jeho dobrých
zvykov sa mohli presvedčiť deti na
detskej sv. omši dňa 6. 12. 2019. Tá sa
končila netradične. Na jej konci
prišiel do chrámu pán s veľkou bielou
bradou a v červenom oblečení. Mal
veľké vrece a v ňom balíčky. Sladké
odmeny si museli deti zaslúžiť,
niektorí si pripravili básničku.
Aj nás ostatných to inšpiruje

v živote. Týmto si uvedomujeme, že je
blaženejšie dávať ako prijímať.

A tu je básnička pre sv. Mikuláša:

VITAJ, VITAJ, MIKULÁŠ,
ČO V BATOHU PRE NÁS MÁŠ?
CUKRÍKY I ČOKOLÁDKY

A ČI DÁKY PERNÍK SLADKÝ?
CELÝ ROK SME POSLÚCHALI,

AJ SI UŠI UMÝVALI.
ŽIADEN Z NÁS SA NEBIL VERU,
NA KOLENE NEMAL DIERU.
TAK AKO SME SĽÚBILI,
VŠETCI SME SA ĽÚBILI.

RÝCHLO, RÝCHLO ROZBAĽ VRECE,
NIKTO Z NÁS UŽ ČAKAŤ NECHCE.

text a foto
Jana Piroščáková
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SV. MIKULÁŠ VNACINEJ VSI

ĽUDOVÁPOBOŽNOSŤ KTO DÁPRÍSTREŠIE SVÄTEJ RODINE

Predvianočný deviatnik v Nacinej
Vsi a Petrovciach n/L už pevne
zakorenil a stal sa milou tradíciou,
ktorou si veriaci v čase adventu
pripomínajú blížiaci sa príchod
Ježiša, nášho Spasiteľa.
V nedeľu 15. 12. 2019 sa začali

modliť dve skupiny v Nacinej Vsi
a rovnako dve skupiny v Petrovciach
n/L. V rodinách, ktoré aspoň
symbolicky na 1 deň prichýlia
pocestných Jozefa a Máriu
s dieťaťom vládne sviatočná
atmosféra. Nie raz sa stane, že sa do
modlitieb zapoja aj ďalší rodinní
príslušníci z hostiteľskej rodiny.
Deviatnik sa začali modliť v tom

dome, kde sa ukončilo minuloročné
putovanie. V rodine, ktorá po celý rok
opatrovala obraz Sv. rodiny
a ďakovala Sv. rodine za ochranu

a pomoc v živote sa pred obrazom
pomodlili rozlúčkovú pobožnosť
a putovali do ďalšieho príbytku. Aj
vďaka pripomenutiu rorátnych
svätých omší putovali veriaci
s lampášmi a spievali advetné piesne.
Pred prijatím v rodine zaznela vždy
pieseň „Kto klope tam?“
Aj týmto deviatnikom si otvárajú

veriaci v našej farnosti srdcia a svoju
dušu pre Ježiša, aby vstúpil do nášho
života a prebýval v nás.
Deviatnik spája nielen rodiny,

v ktorých sa stretávajú veriaci pri
spoločnej modlitbe. Je tichým poslom
blížiacich sa Vianoc a pomáha nám,
aby sme sa spoločne pripravili na
dôstojné oslávenie Ježišovho
narodenia.

Jana Piroščáková, Jiří Zaťovič



Pondelok– 24. 12. 2019
Svätéomše v noci zo slávnosti Narodenia Pána
21:00 – Lesné
22:30 – Petrovce n/L
24:00 – Nacina Ves

Streda – 25. 12. 2019 –Narodenie Pána –
prikázaný sviatok
8:00 – Vybuchanec
8:00 – Petrovce n/L
9:15 – Lesné
10:30 – Nacina Ves

Štvrtok– 26. 12. 2019 – Sv. Štefana, prvého mučeníka –
sviatok
8:00 – Suché
9:15 - Lesné
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Petrovce n/L

Piatok– 27. 12. 2019 – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Oktáva narodenia Pána - sviatok
17:00 – Nacina Ves

Sobota – 28. 12. 2019 – Svätých neviniatok
Oktáva narodenia Pána - sviatok
11:00 – Nacina Ves

Nedeľa – 29. 12. 2019– Svätej rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa – sviatok
9:15 – Lesné
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Petrovce n/L
10:30 – Vybuchanec

Pondelok– 30. 12. 2019 –Oktáva narodenia Pána -
sviatok
17:00 – Nacina Ves

Utorok– 31. 12. 2019 – Silvester – posledný deň v roku
Oktáva narodenia Pána – sviatok
13:30 – Petrovce n/L
15:00 – Nacina Ves
16:30 – Lesné

Streda – 1. 1. 2020 – SlávnosťPannyMárie
Bohorodičky – prikázaný sviatok
9:15 – Petrovce n/L
10:30 – Lesné
10:30 – Nacina Ves

Piatok– 3. 1. 2020 – Prvý piatokv mesiaci
8:00 – Vybuchanec
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Petrovce n/L

Sobota – 4. 1. 2020 – Prvá sobota v mesiaci
9:00 – Lesné

Nedeľa – 5. 1. 2020 –Druhá nedeľa po narodeníPána
8:00 – Petrovce n/L
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Lesné

Pondelok– 6. 1. 2020 – Zjavenie Pána –
prikázaný sviatok
8:00 – Lesné
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Vybuchanec
11:00 – Petrovce n/L

Piatok– 17. 1. – detská svätá omša
o 17:00 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Po svätej omši
bude stretnutie detí na fare

Od 18. 1. do 25. 1.
je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Nedeľa – 19. 1.
tretia nedeľa vmesiaci – mesačná zbierka na kostolné
potreby

Piatok– 24. 1. – svätá omša pre birmovancov
o 17:00 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Po svätej omši
bude stretnutie birmovancov na fare.

Farský informátor 7

DÔLEŽITÝMOMENT PRE BIRMOVANCOV

OZNAMY – VIANOCE 2019 – PROGRAM SV. OMŠÍ, JANUÁR 2020

V sobotu 28. septembra 2019 sme sa v rámci prípravy
prijatia Sviatosti birmovania zúčastnili na púti
birmovancov vo Vysokej nad Uhom.
Vo Vysokej nad Uhom nás už čakal pán kaplán Tomáš

Tupta. Naše prvé kroky viedli na miestny cintorín, kde je
pochovaná Anka Kolesárová. Kaplán Tomáš nám
vyrozprával celý príbeh o Anke. Potom sme sa spoločne
pomodlili pri jej hrobe a presunuli sme sa do „Domčeka“.
„Domček“ –DomAnkyKolesárovej je známy ako

centrummladých vo Vysokej nad Uhom. Slúži
predovšetkýmmladým ako miesto pokoja, radosti a
priestor na stretnutia s inými. Pán kaplán Tomáš nám
porozprával ako sa domček využíva a kto ho najviac
navštevuje.
Našu spoločnú púťbirmovancov sme ukončili sv. omšou

v kostole Sedembolestnej PannyMárie. Som rád, že som si
mohol uctiť relikvie blahoslavenej AnkyKolesárovej, ktoré
sú uložené vo farskom kostole.

Verím, že tak ako ja, aj ostatní birmovanci si z tejto
spoločnej púte odniesli nádherný duchovný zážitok.

Filip Ivan



FARSKÉ OZNAMY – ROZPIS BOHOSLUŽIEB V JANUÁRI 2020
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA JANUÁR
EVANJELIZAČNÝ:
Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosťvo

svete.
ÚMYSEL KBS:
Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

1. 1. ST SlávnosťPannyMárie Bohorodičky, Nový Rok
PRIKÁZANÝSVIATOK 9:15 Petrovce n/L

10:30 Lesné
10:30Nacina Ves

2. 1. ŠT sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi 17:00 Petrovce n/L
3. 1. PI sv. Genovéva, panna; sv. Daniel, diakon a mučeník,

Najsvätejšie meno Ježiš 8:00 Vybuchanec
9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

4. 1. SO bl. Angela z Foligna, rehoľníčka; sv. Alžbeta Settonová 9:00 Lesné

6. 1. PO Zjavenie Pána - Traja králi (G+M+B) - PRIKÁZANÝSVIATOK 8:00 Lesné
9:15Nacina Ves
10:30Vybuchanec
11:00 Petrovce n/L

7. 1. UT sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; sv. Lucián, kňaz a mučeník 15:30 Petrovce n/L
17:00 Vybuchanec

8. 1. ST sv. Severín, kňaz a rehoľník; sv. Teofil 17:00 Lesné
9. 1. ŠT sv. Marcelín, biskup a mučník 17:00 Petrovce n/L
10. 1. PI sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, pustovník 17:00 Nacina Ves
11. 1. SO sv. Hygin, pápež 17:00 Petrovce n/L

13. 1. PO Sv. Hilár, biskup a u. Cirkvi; bl. Veronika Negroniaová, panna 17:00 Nacina Ves
14. 1. UT Sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
15. 1. ST Sv. Arnold Janssen, kňaz 17:00 Lesné
16. 1. ŠT sv. Marcel I., pápež 17:00 Petrovce n/L
17. 1. PI sv. Anton, opát 17:00 Nacina Ves – detská
18. 1. SO sv. Priska, panna a mučenica; sv. Margita Uhorská, panna 17:00 Lesné

20. 1. PO sv. Fabián, pápež a mučeník; sv. Šebestián, mučeník 17:00 Nacina Ves
21. 1. UT sv. Agnesa Rímska, panna mučenica 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
22. 1. ST sv. Vincent, diakon a mučeník; bl. Laura Vicuňa, panna 17:00 Lesné
23. 1. ŠT sv. Ján Almužník, biskup; sv. Emerencia, mučenica 17:00 Petrovce n/L
24. 1. PI sv. František Saleský, biskup a u. Cirkvi; sv. Xénia Rímska 17:00 Nacina Ves – birmovanecká
25. 1. SO Obrátenie sv. Pavla, apoštola 17:00 Vybuchanec

27. 1. PO Sv. Angela Merciová, panna 17:00 Nacina Ves
28. 1. UT sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirivi 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
29. 1. ST sv. Valér, biskup 17:00 Lesné
30. 1. ŠT sv. Martina, panna a mučenica; sv. Aldegunda, opátka 17:00 Petrovce n/L
31. 1. PI sv. Ján Bosco, kňaz 17:00 Nacina Ves




