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Takto sa spieva v jednej vianočnej kolede a touto koledou začínajú
aj naši koledníci v Nacinej Vsi svoje vianočné putovanie
po rodinách.
Deti sa na koledovanie veľmi tešia, lebo vedia, že ním neprinášajú
do rodín len pokoj, štastie a úsmevy, ale aj to, že vďaka troške
ochoty a spevu pomožu deťom, možno svojim rovesníkom, ktorí
nemajú to čo oni…
Aj tento rok sa vyzbierala krásna suma: 620€!
Deti sa chcú poďakovaťrodinám, za to že ich prijali a do
pokladničky prispeli, aj za sladkosti a iné odmeny. Dúfame,
že budúci rok nás prijmú aj v iných rodinách, v ktorých sme ešte
neboli, aj keďtieto veci sa človeku nedajú nanútiť, musík tomu
maťotvorené srdce. Snáďsa nám podaríotvoriťvšetky srdcia
farskej rodiny!
Naši skvelíkoledníci, sa chcú poďakovaťaj duchovnému otcovi,
za skromné pohostenie, ktoré po koledovanína všetkých čaká
na fare. Veďpo takom „turné“ je teplý čaj najlepši priateľ!
Koledovanie našich koledníkov tak vyčerpalo, že sa zabudli tento
rok odfotiť! Ale nabudúce už to určite urobia:)! Z ich pamäte však
obrázky milého prijatia nikto nevymaže.
Ďakujeme ešte raz! Pochválený buďJežišKristus.

Ružena Demeterová/Antónia Nováková

Verili by ste tomu, že už je to štvrťstoročie, čo sa každéVianoce
rozbehnú deti po našich domovoch a ohlasujú dobrú zvesť
o narodeníJežiša Krista?Nie je to obyčajné koledovanie, toto
presahuje hranice našej dediny, ale aj krajiny.
Takako každý rok, aj tento rokDobrá novina zbierala peniaze
pre potrebné projekty v Afrike. V25. ročníku Dobrej noviny sa
koledovalo predovšetkým pre potreby v kenskej Turkane.
VPetrovciach nad Laborcom sa počas Vianoc vyzbieralo 809,79 €,
čo je doposiaľnajvyššia vyzbieraná suma počas 22 rokov
koledovania.
Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Nech vám to, že ste prijali
koledníkov, že ste im otvorili dvere a aj svoje srdcia a prispeli ste
finančne pre potreby núdznych v Afrike, Boh bohato odmení.
Ďakujeme aj všetkým deťom, ktoré koledovali v tomto ročníku
Dobrej noviny. Menovite: Tomáškovi Vaškovi, Zuzanke Vaškovej,
Ninke Kováčovej, Mariánkovi Puchľákovi, Marianke Puchľákovej,
Saške Puchľákovej, Saške Zamborovej, Ester Čornecovej,
Benjamínovi Čornecovi aMaruške Lörincovej.

Na pokoledníckem stretku sme zorganizovali mini-anketu.
Pýtali sme sa našich koledníkov:
1. Kde sa Ti najlepšie koledovalo?
2. Pôjdeš aj na budúci rok?

3. Prečo chodíš koledovať?
4. Čo by si odkázal tým, ktoríešte nekoledovali?

Saška
1 . Všade, kde nás prijali.
2. Ešte neviem.
3. Aby som urobila radosťľuďom, ktorísú doma a aby som
zarobila peniaze pre deti v Afrike.
4. Aby sa zapojili a využili svoj čas pre dobrú vec.

Marián
1 . UZamborových.
2. Asi áno.
3. Pre peniaze pre deti v Afrike.
4. Aby išli koledovať, aby urobili deťom i ľuďom radosť.

Marianka
1 . Tam, kde dávali najviac peňazi pre africké deti.
2. Áno.
3. Aby som nesedela pri telke, mobile a zarobila niečo pre deti
v Afrike.
4. Je tam dobre, aby sa nebáli.

Ninka
1 . Umňa doma. Cítila som sa bezpečne.
2. Áno.
3. Že vyzbierame peniažky pre deti, ktoré napr. nemajú vodu
v Afrike.
4. Nech neleňošia doma, ale nech idú koledovať.

Maruška
1 . UAlenky Lukáčovej. Prečo? Lebo nás prijali tak ako členov
rodiny.
2. Jasné!
3. Lebo obetujem svoj voľný čas pre niekoho, kto to potrebuje.
4. Nech prídu. Neoľutujú tú pomoc.

Saška
1 . Unás doma. Prečo? Lebo to je u nás doma.
2. Hmmm...
3. Lebo ma to baví. (Prečo Ťa to baví?) (Smeje sa) Tak.. . lebo
chodíme po domoch, hovoríme, že koledujeme pre deti v Afrike a
spievame.
4. Žeby začali. (Prečo by mali začať?) Aby tiežpomohli druhým.

Lenka Pčolinská
koledníkov z Petroviec n/L fotografoval JiříZaťovič

25. ROKOVDOBREJ NOVINY

DOBRÁNOVINA, ŠŤASTNÁHODINA!



Vážení priatelia,
v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej

univerzity vRužomberku. Jej príbehmôžeme bez zbytočného
pátosu nazvaťúspešným. Veďposúďte sami: trvalo iba „krátkych“
desať rokov od pádu komunizmu, kýmvznikla nová, slobodná,
verejná vysoká škola, ktorá samôže hrdo hlásiťku katolíckej viere
a našimnáboženským tradíciám a koreňom. Katolícka univerzita
vRužomberku začínala v roku 2000 s dvoma fakultami –
pedagogickou a filozofickou, postupne sa rozšírila aj o fakultu
zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli vKošiciach. Dnes
vuniverzitnommeste Ružomberoknájdete aj novúmodernú
budovu univerzitnej knižnice a nové športové ihriská. KUdnes
navštevuje takmer tritisícsedemsto študentov z celého Slovenska,
ktorí simôžu vybraťzo 70 študijných programov. Katolícka
univerzita vRužomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou
s kvalitnýmuniverzitnýmvzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej
absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme otvorení
každej zmysluplnej spolupráci a spolupracujeme
smnohými slovenskými univerzitami doma, ako aj v zahraničí.
Veríme, že ako geografický stred Slovenska sa pre ostatných
partnerov staneme akousi „centrálnou“, spájajúcou a
zjednocujúcou univerzitou. Pri aktuálnomdvadsiatomvýročí KU
ďakujemvšetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a neskorší rozvoj, či
už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto škole, alebo
politikov, ktorí neváhali svojím hlasomvparlamente v roku 2000
podporiťvznik jedinej katolíckej univerzityna Slovensku.
Nemôžemvšak s vďakou obísťani vás, ktorí ste vminulosti
neváhali podporiť –morálne čimateriálne – túto ustanovizeň.
Ďakujem tiež rodinám, ktoré neváhali vyslaťa ďalej dávajú
študovať svoje deti študovaťna Katolícku univerzitu

do Ružomberka. Moja vďaka patrí vneposlednom rade aj
pedagógom a zamestnancom, ktorí sa svojou prácou podieľajú na
rozvoji našej almamater.
Osobitná a náležitá vďaka patrí otcom biskupom, ktorí sa pred

dvoma desaťročiami rozhodli, že zriaďovateľomnovej vysokej školy
bude Konferencia biskupov Slovenska. Naši otcovia biskupi
sprevádzajú Katolícku univerzitu už dvadsať rokov svojimi
modlitbami, radami a usmerneniami. Ďakujem im za to – a tiež
prosím, abynás ako dobrí pastieri viedli aj naďalej. Príbeh
Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. Jej doterajších
dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou –ak
ich dá Pán Boh. Stojí pred nami veľké poslanie –pokračovať
v budovaní Božieho diela. Vnašomprípade to znamená posväcovať
(sa), pestovaťrozum, múdrosťa vzťah kPravde, a kultivovať
myslenie mladých. Slovami nedávno svätorečného kardinála Johna
Henryho Newmana: „...ide námo silu, stálosť, šírku a všestrannosť
rozumu, ovládanie vlastných schopnostía inštinktívne správny
odhadvecí, ktorésa prednami objavia.“Vážení dobrodinci, pri
príležitosti Nedele Katolíckej univerzity, ktorá sa pripomína vždy
vposlednú januárovú nedeľu, a pri 20. výročí vzniku našej
najvyššej katolíckej vzdelávacej inštitúcie, vás prosím aj do ďalších
rokov o vaše modlitby, podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu.
Naším cieľom je integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti,
preto aj naďalej chceme najmä skutkami napĺňaťnaše motto
„formujememysle a srdcia“. Na uskutočnenie tohto dôležitého
poslania potrebujeme aj vás!

VRužomberku naNedeľuKU26. 1 . 2020
Jaroslav Demko

rektorKatolíckej univerzity v Ružomberku
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NEDEĽAKATOLÍCKEJ UNIVERZITY

Koniec roka patrí k bilancovaniu starého roka a novým
plánom pre ďalší rok. Tak to bolo aj vo farnosti Nacina Ves.
Vmilej tradícii stretnutí sme pokračovali aj v roku 2019. Zišli sa
členovia kostolných rád jednotlivých filiálok, kantori,
kostolníčky, redakčná rada a starostovia obcí spolu s duchovným
otcom Emilom. Ako inak, začali sme sv. omšou vo farskom
kostole v Nacinej Vsi, ktorou sme poďakovali za prežitý čas
a dostatok síl pri obnove každého kostola farnosti. Úlohou kňaza,

ako povedal duchovný otec Emil v homílii, je učiť, posväcovať
a spravovať farnosť. A to je aj vidno v našej farnosti. Hlavne tá
tretia úloha sa odrazila v živote farnosti. Kňazovi sa ľahšie púšťa
do nových činností, keďsamotní veriaci chcú. A tak každá
filiálka niečo obnovovala na kostole. Bilancia uplynulého roka?
Lesné má nový bočný oltár a krížovú cestu, Vybuchanec
posvätený obnovený kostol, Bohostánok a upravené okolie,
Petrovce n/L vymenili obyčajné okná za vitráže a Nacina Ves má
vynovenú vežu a fasádu kostola. Samozrejme bez finančnej
pomoci a tiež dobrej spolupráce medzi obcami a farnosťou by to
nešlo. Duchovný otec poďakoval všetkým spolupracovníkom,
kostolníčkam, farským radám, redakčnej rade, lektorom,
miništrantom, kantorkám, ženám upratujúcim kostol a faru
a v neposlednom rade aj starostom obcí. Poprial nám všetkým,
aby farnosť rástla po duchovnej i materiálnej stránke. Pri
spoločnom obede na fare sme pokračovali v družnej debate
a domov sme sa rozišli plní elánu do ďalšieho roka. Naše
poďakovanie patrí predovšetkým duchovnému otcovi Emilovi,
že našu farnosť rozvíja a stmeľuje ako jednu rodinu.

Jana Piroščáková
foto Jiří Zaťovič

KONCOROČNÉ STRETNUTIE NA FARE



Nie je snáďplná protirečení, nezmyslov a historických
nepresností?Nevyvrátili jej autenticitu archeologické
nálezy? Racionálne uvažujúci človekverí, že
spoľahlivosťkaždého historického dokumentu je
potrebnépreveriť. Skúsme teda odložiťnaše
predsudky a pocity bokom a preskúmajme Bibliu
z pohľadu histórie a archeológie.
ČO JE NA BIBLII TAKÉ JEDINEČNÉ?
Biblia (z gr. biblia = knihy) nie je jediná kniha. Je to

vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje desiatky kníh
napísaných v časovom rozpätí vyše 1 500 rokov. Písalo ju
viac ako 40 autorov rôznych postavení (od kráľov,
vojenských hodnostárov, roľníkov, úradníkov, filozofov,
rybárov, básnikov, hudobníkov, učencov až po pastierov).
Bola písaná na troch rôznych kontinentoch (v Ázii, Afrike
a Európe), v troch rôznych jazykoch (hebrejčine, gréčtine
a aramejčine), v rôznych dobách a pri rôznych duševných
rozpoloženiach autorov. Bola písaná v širokej
rozmanitosti literárnych útvarov, ktoré zahŕňajú poéziu,
historické rozprávanie, osobnú korešpondenciu,
memoáre, biografiu, zákon, proroctvo atď. Napriek svojej
rôznorodosti a adresovaniu mnohých kontroverzných
tém života je Biblia až neuveriteľne jednotná.
Ak sa ti to nezdá zvláštne, či dokonca absolútne

jedinečné, dáme ti výzvu: Skús nájsť desiatich ľudí zo
svojho okolia, ktorí majú podobné vzdelanie, pochádzajú
z tej istej kultúry a hovoria tým istým jazykom, a požiadaj
ich, aby napísali svoj názor na jednu jedinú kontroverznú
tému, napríklad na zmysel života. Keďskončia, skús
porovnať, k akým záverom prišli. Súhlasia so sebou
navzájom? Asi sotva! Ale Biblia nemá len desiatich
autorov, ale štyridsať. Nepísali ju v priebehu jednej
generácie, alebo v rozpätí tisícpäťsto rokov; nie autori
podobného vzdelania, kultúry či jazyka, ale mnohých,
a nielen o jednej téme, ale o stovkách tém! Väčšina
z týchto autorov sa navzájom vôbec nepoznala, ani
nemala možnosť čerpať zo zdrojov iných „spoluautorov“.
Preto je jednota tejto knihy unikátna a nemá obdoby
v žiadnej inej náboženskej či filozofickej literatúre.
Lewis S. Chafer, zakladateľDallaského teologického

seminára to zhrnul takto: „Biblia nie je kniha, ktorú by
človek napísal, keby mohol, alebo mohol napísať, ak by
chcel.“1 Táto neobyčajná jednota uprostred takejto
rozmanitosti je prvým náznakom toho, že jej tvrdenie
o tom, že je inšpirovaná Bohom, je pravdivé.

ČO HOVORÍO SPOĽAHLIVOSTI BIBLIE ARCHEOLÓGIA?
Archeológia nemôže dokázať, že Biblia je Božím slovom

zapísaným pre nás ľudí. Môže však potvrdiť jej základnú
historickú presnosť, a presne to aj robí. Archeológovia
neustále nachádzajú mená vládnych úradníkov, kráľov,
miest a sviatkov, o ktorých sa zmieňuje Biblia – občas
práve tých, o ktorých existencii historici predtým
pochybovali. Objav za objavom preukázal spoľahlivosť
v nespočetnommnožstve detailov a posilnil uznanie
hodnoty Biblie ako historického zdroja.

Jánovo evanjelium napríklad rozpráva o tom, ako Ježiš
uzdravil chromého pri rybníku Betezda. Text dokonca
hovorí o piatich stĺporadiach, ktoré k nemu viedli. Toto
miesto sa dlho udávalo ako príklad Jánovej nepresnosti,
pretože také miesto sa v Jeruzaleme jednoducho nenašlo.
Rybník však nedávno vykopali. Leží asi dvanásťmetrov
pod povrchom, a má päť stĺporadí, presnejšie oblúkových
kolonád, práve takých, aké opisuje Ján.2

Archeológia napríklad identifikovala mnoho
starovekých miest, o ktorých sa zmieňuje Lukáš
v novozmluvných Skutkoch apoštolov. „Lukášbez jedinej
chyby menuje celkom dvadsaťtri krajín, päťdesiatštyri miest
a deväťostrovov.“3

Archeologických nálezov potvrdzujúcich existenciu
biblických miest či osôb, je veľmi veľa. Samozrejme
vzhľadom na celkové množstvo historických detailov
spomínaných v Biblii sa zatiaľprostredníctvom
archeológie nenašlo úplne všetko. Uznávaný židovský
archeológ Nelson Glueck však tvrdí: „Jednoznačne
môžeme vyhlásiť, že žiadny archeologický objav nikdy
nebol v protiklade so správne pochopenými biblickými
zmienkami. Množstvo archeologických objavov potvrdilo
rámec a často aj presné detaily historických zmienok
v Biblii.“4

Archeológia taktiež vyvrátila mnoho nesprávne
podložených teórií o Biblii. Napríklad na niektorých
vysokých školách sa dlho vyučovala teória, podľa ktorej
Mojžiš nemohol napísať Pentateuch (prvých päť kníh
Biblie), pretože v tom čase ešte nebolo vynájdené písmo.
Archeológovia potom objavili tzv. Čiernu stélu. „Je písaná
klinovým písmom a obsahuje detailný záznam
Chamurapiho zákona. Vznikla snáďažpo Mojžišovej dobe?
Kdeže! Nielenže pochádza z doby staršej, než je Mojžišova,
ale dokonca ešte skôr, nežžil Abrahám (asi 2 000 rokov
pred Kristom). Mojžiša predchádza najmenej o tri
storočia.“5

Jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia
bol objav tabuliek v severosýrskej Eble. Týchto 14 000
hlinených tabuliek je datovaných do roku 2 300 pred
Kristom a obsahujú dôkazy podporujúce mnohé biblické
fakty (existenciu niektorých biblických miest, mien,
starovekých zvyklostí, náboženských obradov a pod.).
Archeológia teda dôsledne potvrdzuje historickú

presnosť Biblie, čo zvyšuje rešpekt bádateľov voči Biblii
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ako zbierke historických dokumentov. Viac informácií
nájdeš v Tabuľke významných archeologických objavov.

MENILA SA POSTUPOM ČASU BIBLIA,
ALEBO MÁME TO, ČO BOLO PÔVODNE NAPÍSANÉ?
Niektorí ľudia sa domnievajú, že Biblia bola „toľkokrát“

prekladaná, že postupne došlo k porušeniu textu. Keby sa
preklady robili podľa prekladov, skutočne by k tomu
mohlo prísť. Preklady však vychádzajú z textových
zdrojov v pôvodnej gréčtine, hebrejčine a aramejčine,
podložených tisíckami starovekých rukopisov.
Na to, že je naša dnešná Nová zmluva verná originálu,

sa môžeme spoliehať napríklad preto, lebo:
Máme k dispozícii obrovské množstvo rukopisov (pred

vynájdením kníhtlače) – vyše 24 000.
Tieto rukopisy sa navzájom od slova do slova zhodujú

v 99,5 % textu.
Doba vzniku týchto rukopisov je veľmi blízka dobe

spísania pôvodných textov.
Keďnavzájom porovnáme texty jednotlivých rukopisov,

zhoda je zarážajúca. Občas sa líši pravopis alebo poradie
slov, to všakmá minimálny význam.
Ravi Zacharias, hosťujúci profesor na Oxfordskej

univerzite, poznamenáva: „Fakticky vzaté, Nová zmluva je
jednoznačne tým najlepšie podloženým starovekým dielom,
a to tak v otázke samotného počtu dokumentov a časového
rozpätia medzi udalosťami a dokumentmi, ako aj v otázke
rozmanitosti dostupných dokumentov, ktoré ho môžu
potvrdzovaťalebo vyvracať. Medzi rukopisnými podkladmi
iných starovekých diel nenájdeme nič, čo by sa Novej
zmluve – pokiaľide o dostupnosťtextu a jeho ucelenosť–
vyrovnalo.“6

Čo sa týka autenticity, Nová zmluva je ďaleko
najspoľahlivejším spisom staroveku. To, že sa text
zachoval neporušený, je omnoho istejšie než napr.
u Platónových spisov či u Homérovej Iliady.
Aj text Starej zmluvy sa dochoval pozoruhodne

neporušený. Presnosť našich moderných prekladov sa
potvrdila významným archeologickým objavom tzv.
zvitkov odMŕtveho mora v roku 1947. Tieto zvitky
obsahovali starozmluvné texty, ktoré pochádzali z roku
150 pred Kristom, boli teda o 1 000 rokov staršie, než
akékoľvek rukopisy, ktoré sme mali k dispozícii predtým.
Keďsa však porovnali, preukázala sa zhoda na 95 %! Päť
percent variácií pozostávalo opäť predovšetkým
z odchýlok v hláskovaní a slovoslede, ktoré však nič
nemenili na význame viet.
Táto zarážajúca podobnosťmedzi textom zvitkov

odMŕtveho mora a rukopisov, ktoré vznikli o tisíc rokov
neskôr, dokazuje, s akou starostlivosťou opisovali židovskí
pisári Bibliu. Preto keďdnes vezmeme do ruky Bibliu, bez
strachu či zaváhania môžeme vyhlásiť, že v nej bol
pôvodný text bez straty zachovaný počas mnohých
generácií.

POTVRDILI HISTORICI, ŽE TO, ČO HOVORÍBIBLIA
O JEŽIŠOVI, ZODPOVEDÁ SKUTOČNOSTI?
Biblia uvádza, že Ježiš z Nazareta vykonal veľa zázrakov,

Rimania ho popravili a on vstal z mŕtvych. Veľa

starovekých historikov potvrdzuje biblický záznam
o Ježišovom živote.
Riman Cornelius Tacitus z druhej polovice prvého

storočia n. l. sa pokladá za jedného z obzvlášť presných
historikov starovekého sveta. Vo svojich Letopisoch
podáva správu o požiari v Ríme, z ktorého niektorí vinili
cisára Nera: „Aby teda zahladil tú povesť, Nero nastrčil ako
vinníkov a potrestal najvyberanejšími trestami tých,
ktorých ľud… nenávidel a nazýval kresťanmi. Pôvodca
tohto mena Kristus bol za vlády Tiberiovej prokurátorom
Pontským Pilátom popravený.“7

Josephus Flavius bol židovský historik (asi 38 – 100 n. l.
). V jeho diele Židovské starožitnosti sa zmieňuje o Ježišovi
a jeho poslaní: „Asi v tom čase žil Ježiš, múdry človek, ak je
vôbec správne nazývaťho človekom. Konal totiž
podivuhodné skutky a bol učiteľom ľudí, ktorímajú radi
pravdu. Získal si mnohých Židov aj Grékov. On bolMesiáš.
A keďho dal Pilát na návrh našich popredných mužov
ukrižovať, tí, čo ho od počiatku milovali, ho neopustili, lebo
tretieho dňa sa im ukázal živý, ako o ňom spolu s tisíckami
iných úžasných vecípredpovedali Božíproroci. A toto
pokolenie, nazvané po ňom kresťanmi, dodnes nevymizlo.“8

Aj Suetonius, Plínius ml. a Thallus písali o kresťanoch,
ich spôsobe uctievania a o tom, že boli prenasledovaní.
Zmienky, ktoré nachádzame v ich dielach, potvrdzujú
údaje, ktoré máme z Novej zmluvy.
Dokonca i najdôležitejší náboženský text judaizmu

Talmud, ktorý rozhodne nie je Ježišovi priaznivo
naklonený, potvrdzuje základné fakty o jeho živote. Podľa
Talmudu bol Ježiš počatýmimo manželstva,
zhromažďoval okolo seba učeníkov, rúhal sa Bohu tým,
že sa pokladal za Boha, a konal zázraky. Tie však Talmud
pripisuje čarodejníctvu, a nie Bohu.9

Sú to pozoruhodné informácie, hlavne ak vezmeme do
úvahy skutočnosť, že väčšina starovekých historikov sa
zameriavala na popredných politikov a vojvodcov, a nie
na neznámych rabínov v odľahlých provinciách Rímskej
ríše. Napriek tomu starovekí historici rímskeho, gréckeho
i židovského pôvodu, ktorí neboli kresťanmi, potvrdzujú
významné udalosti, ktoré opisuje Nová zmluva.
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ŠTATISTIKY
Krsty
Obec Počet Muž Žena
Nacina Ves 11 10 1
Petrovce n/L 4 0 4
Lesné 2 2 0
Vybuchanec 0 0 0
Suché 4 1 3
Spolu 21 13 8

Prvé sväté prijímanie
V tomto roku pristúpilo k prvému svätému prijímaniu

v našej farnosti šestnásť detí – sedem chlapcov a deväť
dievčat.

Sobáše
V tomto roku sa v našej farnosti zosobášili dva páry. Oba

sobáše boli v Petrovciach n/L.

Pohreby
Obec Počet Muž Žena
Nacina Ves 14 7 7
Petrovce n/L 7 3 4
Lesné 5 4 1
Vybuchanec 0 0 0
Suché 0 0 0
Spolu 26 14 12

INÉ UDALOSTI
Z iných udalostí, ktoré sa v tomto roku odohrali v našej

farnosti by som vyzdvihol tieto:
Duchovná oblasť
Prežívali sme Rok sv. košických mučeníkov. Pri tejto

príležitosti sme si mohli uctiť ich relikvie, ktoré putovali
celou arcidiecézou a boli aj v našej farnosti vo všetkých
kostoloch v dňoch 19. – 20. januára.
24. februára slávil svätú omšu v LesnomMons. Marek

Forgáč, pomocný košický biskup. Pri svätej omši požehnal
novú krížovú cestu.
14. septembra sa konala posviacka kostola

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci.
Slávnostnú svätú omšu slávil a kostol konsekroval Mons.
Marek Forgáč, pomocný košický biskup.
V októbri sa konala púť birmovancov do Vysokej n/U,

rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej a veriaci
z Petroviec n/L sa zúčastnili aj arcidiecéznej púte
v Obišovciach.
K obohateniu duchovného života v našej farnosti

prispeli aj odpustové slávnosti v Petrovciach n/L,
v Lesnom, vo Vybuchanci a vo farskom kostole v Nacinej
Vsi.
K stmeleniu farnosti pomohli aj spoločenské akcie.

14. júla sa konal vo farskej záhrade Farský deň
a 8. augusta sme boli na výlete vo Vysokých Tatrách.
Materiálna oblasť
Vo farskom kostole v Nacinej Vsi sa začala obnova

exteriéru kostola. Obnovila sa veža a predná časť kostola.
Na veži boli vymenené okná a oplechovanie. Na veži
a čele kostola sa vyčistila 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. Tieto práce sa mohli zrealizovať vďaka dotácii
z Ministerstva financií a milodarom veriacich.
Druhá etapa výmeny okien sa uskutočnila vo filiálnom

kostole Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom.
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 odmajstra Kováča
zo Sobraniec. Toto dielo financovali veriaci svojimi
milodarmi. Na realizáciu prispel aj obecný úrad
v Petrovciach n/L.
Na filiálke vo Vybuchanci do kostola pribudli nové

lavice, ktoré vyrobila firma DOORWOOD, s.r.o.
z Hencoviec a nový Bohostánok. Okolo kostola sa položili
obrubníky a priestor sa vysypal okrasným kameňom.
Na nové lavice prispel aj Obecný úrad v Nacinej Vsi.
Do kostola v Lesnom bola inštalovaná nová drevená

Krížová cesta aj nový bočný drevený oltár. Umelecké diela
vytvoril majster rezbár Martin Barnáš z Kežmarku.
Krížová cesta bola financovaná milodarom dobrodinca,
na bočný oltár prispelo Bratstvo živého ruženca
v Lesnom.
Ako po minulé roky, aj počas celého tohto roka v našej

farnosti vychádzal farskýmesačník s názvom Farský
informátor. Počas celého roka bola k dispozícii aj naša
farská internetová stránka.

PROGRAM ODPUSTOVÝCH SLÁVNOSTÍ NA ROK 2020
7. jún – nedeľa – Petrovce nad Laborcom
21. jún – nedeľa – Lesné
1. november – nedeľa – Nacina Ves

BIRMOVKA V ROKU 2020
9. máj – nedeľa – Nacina Ves

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE V ROKU 2020
17. máj – nedeľa – Nacina Ves

SLOVÁ NA ZÁVER
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na

chode farnosti – kostolníčkam, členom kostolných rád,
kantorkám, speváckym zborom, miništrantom, lektorom,
mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania, správcovi
farskej stránky, redakčnej rade Farského informátora
a prispievateľom do Farského informátora a všetkým
ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájali do
života farnosti.
Za dobrú a plodnú spoluprácu ďakujem aj starostom

obcí, ktoré patria do našej farnosti.
Svoje poďakovanie vyslovujem každému, kto sa za našu

farnosťmodlí, kto finančne prispieva na kostolné potreby
a potreby farnosti. Všetkým vám vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať!
Požehnaný nový rok 2020!
Pochválený buďPán Ježiš Kristus!

Emil Onderko, farár
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ARCIDIECÉZNA ZBIERKA PRE POSTIHNUTÝCH TRAGÉDIOU VPREŠOVE

NECH TVOJA ĽAVÁRUKANEVIE, ČO ROBÍ PRAVÁ (MT 6,3)

*Sv. omše, pri ktorých sa bude udeľovať sviatosť
pomazania chorých pri príležitosti spomienky na Lurdskú
PannuMáriu a 28. svetového dňa chorých
Utorok – 11. 2. 2020
15:30 – Petrovce n/L
17:00 – Vybuchanec
Streda – 12. 2. 2020
15:30 – Nacina Ves
17:00 – Lesné

*Piatok – 14. 2. 2020
detská svätá omša o 17:00 vo farskom kostole v Nacinej
Vsi. Po svätej omši bude stretnutie detí na fare.

*Nedeľa – 16. 2. 2020
mesačná zbierka na kostolné potreby

*Piatok – 21. 2. 2020
svätá omša pre birmovancov o 17:00 vo farskom kostole
v Nacinej Vsi. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov
na fare.

*Pondelok – 24. 2. 2020
Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu
Nacina Ves od 9:00 do 17:00

*Utorok – 25. 2. 2020
Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu
Petrovce n/L od 9:00 do 15:30

*Streda – 26. 2. 2020
Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi,
deň pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.
Začína Pôstne obdobie.
Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné
16:45 – Petrovce n/L
18:00 – Nacina Ves
Pri každej sv. omši bude obrad požehnania popola a
značenie popolom.

*Krížové cesty počas Pôstu budú
v Nacinej Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou
a v nedele o 14:00
v Petrovciach n/L a v Lesnom v piatky o 17:00
a v nedele o 15:00
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Pre obete postihnuté výbuchom plynu sa vKošickej
arcidiecéze uskutočnila finančná zbierka na sviatok Svätej
rodiny 29. decembra 2019.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober túto
zbierku vyhlásil 7. decembra ako prejav konkrétnej pomoci
ľuďom, zasiahnutých nešťastím z bytového domu na
Mukačevskej ulici. Zo všetkých kostolov košickej
arcidiecézy, kde sa zbierka uskutočnila, sa vyzbieralo
427 488 €. (V našej farnosti sa vyzbieralo 2 422 €. Jednotlivé
obce prispeli takto: Nacina Ves 790 €, Petrovce n/L 1 294 €,
Lesné 197,50 € a Vybuchanec 140,50 €.)

V piatok 24. januára 2020 dopoludnia v priestoroch
Arcibiskupského úradu vKošiciach bol výťažok zbierky
symbolicky odovzdaný primátorke Prešova Andrei
Turčanovej. Aj ona bola prekvapená výškou vyzbieranej
pomoci.

„Viete, suma viac ako 400 000 € je neuveriteľná. Táto
sumamnohonásobne prekročila očakávania. Všetky tieto
peniaze budú použité na pomoc ľuďom naMukačevskej 7,
ktorí si potrebujú vyriešiť svoje bývanie, v čo najkratšej
dobe.“

Arcibiskup Bernard Bober ocenil najmä štedrosť
veriacich. „Zbierku sme vyhlásili symbolicky na sviatok
Svätej rodiny. Štedrosť veriacich arcidiecézy bola skutočne
veľká, a ja by som aj touto formou chcel úprimne
poďakovaťvšetkým za ich dary a angažovanosť. Môžem
povedať, že ešte pri žiadnej zbierke v košickej arcidiecéze
sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som skutočne
vďačný veriacim, že reagovali na náš apel a prejavili
solidaritu,“ uviedol košický arcibiskup Bernard Bober.

Prevzaté zo stránky košickej arcidiecézy
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

Všeobecný: Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorípadli do rúkobchodníkov s ľuďmi.
Úmysel KBS: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobnínašli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc
pri prekonávanísvojich ťažkostí.

1. 2. SO sv. Tryfón, mučeník 8:00 Lesné
2. 2. NE 8:00 Lesné

9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

3. 2. PO sv. Blažej, biskup amučeník; sv. Oskár, biskup; 15:00 – 17:00 Nacina Ves – spoveď
sv. Simeon a Anna 17:00 Nacina Ves

4. 2. UT sv. Ondrej Cosrini, biskup; sv. Veronika 15:30 Petrovce n/L
5. 2. ST sv. Agáta, panna amučenica 16:00 – 17:00 Lesné– spoveď

17:00 Lesné
6. 2. ŠT sv. PavolMiki a spoločníci, mučeníci; sv. Dorota, 15:00 – 17:00 Petrovce n/L – spoveď

panna amučenica 17:00 Petrovce n/L
7. 2. PI sv. Maxim, biskup; bl. Pius IX., pápež 15:00 – 15:30 Vybuchanec – spoveď

15:30 Vybuchanec
16:45 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

8. 2. SO sv. Hieronym Emiliáni, rehoľník; sv. Jozefína Bakhita, panna; 17:00 Petrovce n/L
sv. Ján z Mathy, rehoľník

9. 2. NE sv. Apolónia, mučenica 8:00 Vybuchanec
9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

10. 2. PO sv. Školastika, panna; bl. Alojz Stepinac, biskup 17:00 Nacina Ves
11. 2. UT Panna Mária Lurdská; sv. Soteris, panna a mučenica 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
12. 2. ST sv. Eulália, panna a mučenica 15:30 Nacina Ves

17:00 Lesné
13. 2. ŠT sv. Benignus, kňaz a mučeník 17:00 Petrovce n/L
14. 2. PI sv. Cyril, mních, sv. Metod, biskup, spolupatróni Európy; 17:00 Nacina Ves

sv. Valentín, mučeník
15. 2. SO sv. Faustín a Jovita, mučeníci; sv. Kaludius la Colombiére, kňaz 17:00 Lesné
16. 2. NE sv. Juliána, panna a mučenica 8:00 Suché

9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

17. 2. PO Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov PannyMárie; 17:00 Nacina Ves
sv. Alexej a spoločníci

18. 2. UT sv. Bernadeta Soubirousová, panna; 15:30 Petrovce n/L
bl. Fra Angelico, kňaz, patrón umelcov 17:00 Vybuchanec

19. 2. ST bl. Konrád z Piacenzy, rehoľník 17:00 Lesné
20. 2. ŠT sv. Eleuter, biskup; bl. Hyacinta Martová 17:00 Petrovce n/L
21. 2. PI sv. Peter Damiáni, biskup a učiteľCirkvi 17:00 Nacina Ves
22. 2. SO katedra sv. Petra, apoštola; sv. Margita Kortonská 17:00 Vybuchanec
23. 2. NE sv. Polykarp, biskup a mučeník 8:00 Petrovce n/L

9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

24. 2. PO sv. Modest, biskup 17:00 Nacina Ves
25. 2. UT sv. Valburga, opátka 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
26. 2. ST sv. Alexander, biskup, Popolcová streda 15:30 Lesné

16:45 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

27. 2. ŠT sv. Gabriel Possenti, akolyta 17:00 Petrovce n/L
28. 2. PI sv. Roman, opát; sv. Hilár, pápež 17:00 Nacina Ves
29. 2. SO 8:00 Nacina Ves

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBYNAFEBRUÁR




