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2 Farský informátor

ÚVODNÁ MODLITBA

Všemohúci večný Bože, poslal si
svojho jednorodeného Syna,

aby nás svojou bolestnou smrťou na kríži vykúpil.
Teraz chceme kráčaťs ním cestou na Kalváriu

a spojiťsa s ním v jeho utrpení,
aby smemali účasťna bohatých plodoch

jeho bolestnej smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

I. PÁNJEŽIŠ JE ODSÚDENÝNA SMRŤ

Syn Boží prišiel ako najväčší dobrodinec ľudí a ľud sa mu
odvďačuje volaním: Ukrižuj, ukrižuj ho!

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pomáhaj nám stále svojou milosťou, aby sme
sa nikdy nepridali k davu, ktorý Ťa odmieta a odsudzuje,
namiesto toho, aby lásku splácal láskou.

II. PÁNJEŽIŠ BERIE KRÍŽNA SVOJE PLECIA

Cesta na Kalváriu začína: Ježiš berie kríž, na ktorommá
dokončiť dielo, pre ktoré prišiel vykúpiť ľudstvo, otvoriť
nám nebo.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, chcel by som ísť vždy s Tebou, veďľudský
život je krížová cesta a viem, že len kríž ma privedie
k svetlu, k večnej spáse.

III. PÁNJEŽIŠ PADÁ PRVÝRAZ POD KRÍŽOM

Trikrát padol pod krížom náš Spasiteľ. Nie preto, že by
nemal síl, veďsvojou božskou mocou drží celý vesmír.
Jeho pády pod krížommali byť poučením pre nás, ktorí
pôjdeme za ním.

(Chvíľa ticha)

Prvým pádom na začiatku cesty nám vraví: Nedajte sa
odradiť od ďalšej cesty, ak padnete hneďna začiatku, ale
v pokore a ľútosti vstaňte a neste svoj kríž za mnou.
Pane Ježišu, daj nám vždy k tomu odvahu a silu.

IV. PÁNJEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOUMATKOU

Vo chvíli, keďsa Matka stretáva so svojím Synom
odsúdeným na smrť, vidí jasne, čo tušila, keďpri
zvestovaní vyriekla svoje “staň sa“. A vo svojej láske
k ľudstvu, ktoré má byť vykúpené smrťou jej Syna,
opakuje teraz vo svojej duši: „Staň sa!“

(Chvíľa ticha)

Vypros nám, Mária, aby sme podľa Tvojho príkladu aj my
vraveli v radosti i bolesti nebeskému Otcovi: „Buďvôľa
Tvoja!“

V. ŠIMONCYRENEJSKÝPOMÁHA
PÁNUJEŽIŠOVINIESŤKRÍŽ

Ježiš vo svojej všemohúcnosti nepotreboval pomoc. Ak ju
aj prijal od Šimona, tak len preto, aby nám dal príklad,
ako si máme navzájom uľahčovať životné kríže.

(Chvíľa ticha)

Daj, Pane, aby som ochotne pomáhal iným na krížovej
ceste životom a aby sa i mne dostalo pomoci, keď ju
budem potrebovať.

VI. VERONIKA PODÁVA PÁNUJEŽIŠOVI ŠATKU

Nič iné nevieme o tejto žene, iba to, že mala odvahu, keď
druhí boli plní strachu, a že jej súcitná láska podala Pánu
Ježišovi šatku, aby si utrel tvár. A to urobilo Veroniku
veľkou a slávnou.

(Chvíľa ticha)

Daj mi, Pane, abymoja láska bola vždy statočná a činná,
lebo len takmôžem dúfať, že raz uvidím Tvoju svätú tvár.

VII. PÁNJEŽIŠ PADÁ DRUHÝRAZ POD KRÍŽOM

Ježiš padá uprostred cesty. A týmto pádom nám chce
povedať: I keďpokročíš na ceste duchovného života, ktorá
je cestou kríža, nie si uchránený odmožnosti pádu.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pokorne vyznávam svoju slabosť a prosím,
pomôž mi povstať, keďma ťarcha každodenného života
zrazí k zemi.

VIII. PÁNJEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY

Cestou sa Ježiš stretol so ženami – svojimi poslucháčkami.
Poučenie, ktoré im dal, je aj pre nás. Netreba plakať nad
tým, kto zomiera s Bohom a pre Boha, ale nad tým, kto je
v nebezpečenstve, že zomrie v hriechu bez Boha.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, pripomínaj mi stále, že mám pamätať
vo svojich modlitbách na hriešnikov, zvlášť
na zomierajúcich.

IX. PÁNJEŽIŠ PADÁ TRETÍRAZ POD KRÍŽOM

Tretí pád takmer pri cieli cesty. Aj takéto pády bývajú
v ľudskom živote. A beda tomu, kto nevládze vstať.

(Chvíľa ticha)

Pane, chráň ma pred takýmto pádom, a keby snáď
na mňa doľahol, pomôž mi vstať a doniesť kríž až do
konca.

SPOLU NAKRÍŽOVEJ CESTE
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X. PÁNUJEŽIŠOVIZVLIEKAJÚŠATY

Ako si sa cítil, môj Ježišu, keďpred zrakmi toľkých divákov
obnažili Tvoje sväté telo? I túto potupu si chcel znášať, aby
si odčinil toľko hriechov neúcty k ľudskému telu, ktorý je
chrámom Ducha Svätého.

(Chvíľa ticha)

Daj nám, Pane Ježišu, aby sme v sebe neničili prirodzenú
hanblivosť, ktorá je hradbou jemnej cnosti čistoty.

XI. PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚNA KRÍŽ

Čím viac sa blíži koniec života nášho Spasiteľa, tým viac sa
zväčšuje jeho bolesť. Ako strašne trpel, keďhrubými
klincami prerážali jeho ruky a nohy. A nikto z prítomných
nevidel u neho ani najmenší odpor a netrpezlivosť.

(Chvíľa ticha)

Pane Ježišu, daj mi silu k trpezlivosti na krížovej ceste
životom, zvlášť v posledných chvíľach.

XII. PÁNJEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

Spasiteľovo životné dielo – vykúpenie ľudstva – je
dokonané. Celoživotná obeť na oltári kríža vyvrcholila.
Syn odchádza k Otcovi. A nám zanecháva ovocie svojej
výkupnej smrti, zvlášť vo svätej omši a vo sviatostiach.

(Chvíľa ticha)

Nauč ma, môj Spasiteľ, zomierať hriechu a napájať sa
z týchto prameňovmilostí a ukryť sa v Tvojom otvorenom
srdci.

XIII. PÁNA JEŽIŠA SKLADAJÚZKRÍŽA

Aká veľká bola Máriina radosť, keďmala v náručí božské
Dieťa, taká veľká bola teraz jej bolesť, keďdržala jeho telo
zranené, usmrtené našimi hriechmi.

(Chvíľa ticha)

Bolestná matka, hlboko do môjho srdca vtlač rany svojho
Syna a vypros mi, aby som ho svojimi hriechmi znova
neukrižoval.

XIV. PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ

Večné Slovo zmĺklo v hrobe, ale len na chvíľu. Čoskoro
prehovorí slávnym zmŕtvychvstaním a svedectvo o ňom
pôjde celým svetom.

(Chvíľa ticha)

Daj mi, Pane, aby som sa nikdy nestával malomyseľný, ani
pre utrpenie svoje, ani pre utrpenie Tvoje, ktoré trpíš stále
vo svojom tajomnom Tele, lebo na konci tohto utrpenia
bude vzkriesenie a sláva.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Všemohúci večný Bože,
prijmi túto našu pobožnosťkrížovej cesty
a tiež všetky naše práce a utrpenia,

keďich spájame s utrpením a bolestnou smrťou
Tvojho milovaného Syna a podávameTi ich ako zmier

za hriechy svoje i celého sveta,
a daj, aby sme vo všetkých krížoch hľadali

nášho Ježiša Krista,
ktorý s Tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Amen.

Zastavenia Krížovej cesty sme tento rok
našli v nádhernom prostredí okolia Baziliky

Panny Márie v San Juan de la Valle
v americkom Texase. Základný kameň

chrámu položili v roku 1954.
V roku 1970 do chrámu narazilo nízko
letiace lietadlo a úplne ho zničilo.

Nový chrám na pôvodnom mieste začali
stavať v roku 1976 a vysvätili ho v roku 1980.
Zastavenia krížovej cesty boli posvätené
v roku 1993. Pozostávajú z 30 bronzových
sôch v životnej veľkosti. Celé dielo bolo
vybudované z milodarov veriacich.

Za Baziliku Minor bol chrám vyhlásený
v roku 1999, počas pontifikátu Jána Pavla II.



Vpredchádzajúcom čísle Farského informátora
sme si položili otázku: Môžeme dnes – v 21. storočí
braťBibliu vážne?Nie je snáďplná protirečení,
nezmyslov a historických nepresností?Nevyvrátili jej
autenticitu archeologickénálezy? Racionálne
uvažujúci človekverí, že spoľahlivosťkaždého
historického dokumentu je potrebnépreveriť. Skúsme
teda odložiťnaše predsudky a pocity bokom a
preskúmajme Bibliu z pohľadu histórie a archeológie.
Začítajte sa do pokračovania argumentácie, ktorou

v tomto čísle rozsiahly článokdokončíme.

NAKOĽKO SÚZÁZNAMYEVANJELIÍSPOĽAHLIVÉ?
Historici, ktorí v Ježiša Krista neverili, zaznamenali

niektoré všeobecné fakty o jeho živote, no ľudia z jeho
blízkeho okruhu spísali podrobnejšie opisy založené na
správach očitých svedkov. Sú to takzvané evanjeliá – prvé
štyri knihy Novej zmluvy. Ako si môžeme byť istí, že sú
tieto Ježišove životopisy presné?
Keďsa historici snažia posúdiť, či je životopis

dôveryhodný, kladú si otázku: Koľko ďalších zdrojov
uvádza o dotyčnom človeku rovnaké informácie? Funguje
to asi takto: Predstav si, že zbieraš životopisy amerického
prezidenta J. F. Kennedyho. Nájdeš množstvo kníh o jeho
rodine, o jeho prezidentskom období, o tom, ako riešil
krízu na Kube. Skoro všetky životopisy budú uvádzať
podobné fakty. Ale čo ak narazíš na knihu, podľa ktorej
pôsobil prezident Kennedy desať rokov ako kňaz v Južnej
Afrike? Vzhľadom na to, že podľa ostatných životopisov
strávil tie roky v Spojených štátoch, sa každý rozumný
historik prikloní k názoru záznamov, ktoré sa zhodujú.
Máme viacero životopisov uvádzajúcich podobné fakty

aj v prípade Ježiša z Nazaretu? Áno. Tu je ukážka
niektorých udalostí z Ježišovho života v jednotlivých
evanjeliách. Vidíme, že aj keď jednotlivé evanjeliá nie sú
totožné (písali ich rôzni autori s rôznymi dôrazmi), všetci
štyria rozprávajú v podstate ten istý príbeh.
Dve z evanjelií napísali apoštoli Matúš a Ján, ktorí Ježiša

osobne poznali a strávili s ním na cestách viac než tri
roky. Ďalšie dve napísali Marek a Lukáš, blízki
spolupracovníci apoštolov. Títo pisatelia mali priamy
prístup k faktom, ktoré zaznamenávali. Raná cirkev
všetky tieto štyri evanjeliá uznávala, pretože boli v súlade
s faktami, ktoré boli o Ježišovi všeobecne známe.
Každý z autorov evanjelií spísal veľmi podobný záznam.

Ako sa dá v prípade viacerých životopisov tej istej
historickej osobnosti čakať, jednotlivé štýly sa rôznia, ale
fakty súhlasia. Evanjeliá uvádzajú zemepisné názvy
a podrobnosti týkajúce sa danej kultúry, ktoré potvrdzujú
historici aj archeológovia.
Je množstvo tém, ku ktorým by si raná cirkev priala

poznať Ježišovo vyjadrenie, avšakmedzi jeho
zaznamenanými výrokmi ich nenachádzame. Aj táto
skutočnosť svedčí o tom, že autori evanjelií boli čestní
a nevkladali Ježišovi do úst slová, ktoré by slúžili ich
záujmom.

SÚVBIBLII PROTIREČENIA?
Občas počujeme, že Biblia je plná rozporov, ale pri

pozornom skúmaní zistíme, že to nie je pravda. Vlastne sa
dá povedať, že na knihu takéhoto rozsahu a záberu sa
v nej i tých zdanlivých rozporov nájde neobyčajne málo.
Tie rozporné tvrdenia, ktoré skutočne existujú,
neznamenajú žiadnu katastrofu a nanajvýš prebúdzajú
zvedavosť. Netýkajú sa žiadnej významnej udalosti ani
dôležitého článku viery.
Uveďme si príklad jedného takéhoto rozporu.

VMatúšovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov vidíme
rôzne verzie smrti Judáša. Matúš píše, že Judáš sa obesil,
ale v Skutkoch sa vraví, že spadol „z výšky dolu hlavou,
pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky
vnútornosti.“10 Ako do seba tieto dve správy zapadajú?
Jednoducho. Judáš sa mohol obesiť na kraji útesu, povraz
sa roztrhol a on sa zrútil dole. Aj miesto, kde podľa
tradície Judáš zomrel, s týmto výkladom súhlasí: ide
o pole na úpätí útesu za Jeruzalemom.
Alebo si vezmime iný príklad zdanlivého rozporu: Bol

Ježiš v hrobe dve, alebo tri noci predtým, než bol
vzkriesený? Pred svojím ukrižovaním totiž vyhlásil: „…
tak bude aj Syn človeka v lone zeme tri dni a tri noci.“11

Marek zaznamenáva iný Ježišov výrok: „… Syn človeka
bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na
smrť, vydajú pohanom, budú samu vysmievaťa pľuvaťna
neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane
z mŕtvych.“12

Ježiša zabili v piatok a to, že bol vzkriesený, sa zistilo
v nedeľu. Ako teda mohol stráviť v hrobe „tri dni a tri
noci“? V Ježišových časoch sa časť dňa či noci označovala
za celý deň a noc; bol to bežný spôsob obraznej reči, ktorú
máme aj my v našom jazyku. Keďniekto povie: „Dnes som
celý deň nakupoval,“ je nám jasné, že tým pravdepodobne
nemyslí 24 hodín.
Toto sú typické zdanlivé rozpory v Novej zmluve.

Väčšina z nich sa dá vyriešiť pozorným preskúmaním
samotného biblického textu alebo štúdiom historického,
lingvistického či kultúrneho pozadia.
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PODĽA ČOHO SA VYBERALIKNIHYNOVEJZMLUVY?
PREČO BYSMENEMALIUZNAŤAPOKRYFY, JUDÁŠOVO ČI
TOMÁŠOVO EVANJELIUM?
Existujú jasné dôvody, prečo sa môžeme spoľahnúť na

dnešný zoznam kníh Novej zmluvy. Tieto knihy prijala
cirkev prakticky hneďpo tom, čo boli napísané. Ich autori
boli Ježišovi učeníci alebo jeho priami nasledovníci,
ktorým zveril vedenie ranej cirkvi.
Obsah novozákonných kníh bol v súlade s tým, čo videli

tisíce svedkov na vlastné oči. Keďpotom o mnoho
desiatok rokov neskôr vznikli iné knihy (napríklad
Judášovo evanjelium, ktoré napísala sekta gnostikov
medzi rokmi 130 – 170 n. l., teda dlho po Judášovej smrti),
nebol problém pre cirkev rozpoznať, že išlo o podvrhy.
Tomášovo evanjelium, ktoré pochádza asi z roku 140 n. l.
a mylne nesie apoštolovo meno, je ďalším príkladom
takéhoto falzifikátu. Tieto spisy a ďalšie tzv. gnostické
evanjeliá veriaci neprijali, lebo boli zjavne v rozpore so
známym učením Ježiša Krista a Starej zmluvy, obsahovali
legendy plné bizarnosti a často aj historické a geografické
nepresnosti.13

Roku 367 n. l. spísal Atanázius formálny zoznam 27 kníh
Novej zmluvy (ide o ten istý zoznam, ktorý používame aj
dnes). Krátko potom začali v cirkvi kolovať zoznamy
vytvorené Hieronýmom a Augustínom, ktoré uvádzali tie
isté knihy. Avšak väčšina kresťanov takéto zoznamy ani
nepotrebovala. Viac-menej celá cirkev totiž uznávala
a používala práve tieto knihy už od prvého storočia.
Spísanie týchto zoznamov začalo byť dôležité hlavne
preto, lebo cirkev sa postupne šírila za hranice grécky
hovoriacich krajín a bolo potrebné Písma prekladať,
a navyše vznikali sekty, ktoré sa od cirkvi odštiepili a
písali si vlastné „sväté“ knihy.

PREČO TRVALO 30 – 60 ROKOV, NEŽ SA ZAPÍSALI
EVANJELIÁ?
Hlavný dôvod, prečo neboli evanjeliá zaznamenané

bezprostredne po Ježišovej smrti a vzkriesení, spočíval
v tom, že ich cirkev zjavne v písomnej podobe
nepotrebovala. Spočiatku sa evanjelium šírilo ústnym
podaním v Jeruzaleme. Nebolo potrebné zostavovať
písomný záznam Ježišovho života, pretože ľudia z okolia
Jeruzalema Ježiša poznali a vedeli o jeho pôsobení
z vlastnej skúsenosti alebo z prvej ruky.14

Keďsa však evanjelium rozšírilo za hranice Jeruzalema
a očití svedkovia už neboli tak ľahko dostupní, vznikla
potreba, aby rozprávanie dostalo písomnú formu a bolo
takmožné učiť ďalších ľudí o Ježišovom živote a službe.
Podľa názoru mnohých znalcov boli evanjeliá zapísané
tridsať až šesťdesiat rokov po Ježišovej smrti.
Trochu jasnejšiu predstavu o situácii si môžeme urobiť

vďaka Lukášovi, ktorý na začiatku svojho evanjelia
uvádza, prečo ho napísal: „Hoci sa užviacerípokúšali
vyrozprávaťrad-radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako
nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami
a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré
dôkladne a sústavne prebádaťvšetko od začiatku
a napísaťti, vznešený Teofil, aby si poznal spoľahlivosť
náuky, do ktorej ťa zasvätili.“15

ZÁLEŽÍNA TOM, ČI JEŽIŠ NAOZAJUROBIL ALEBO
POVEDAL TO, ČO JE VEVANJELIÁCH?
Áno. Abymohla mať viera vôbec nejakú hodnotu, musí

byť založená na faktoch a vychádzať z reality. Prečo? Keď
sa rozhodneš letieť napríklad do Londýna, asi budeš veriť,
že tvoje lietadlo má dosť paliva, že nemá žiadnu
mechanickú poruchu, že pilot je dostatočne skúsený a že
na palube nebudú žiadni teroristi. Lenže do Londýna ťa
tvoja viera sama osebe nedopraví. Tým podstatným, čo ti
umožní tam doletieť, bude samotné lietadlo. Preto si
musíš klásť otázku: je predmet tvojej viery naozaj
spoľahlivý?
Predmetom viery kresťanov je Boh. A Boh využil Bibliu

na to, aby nám ukázal, aký je a ako ho môžeme spoznať.
Biblia nie je len inšpiratívnou knihou. Prostredníctvom
nej môžeme pochopiť život a samotného Boha. Nedáva
nám odpovede na všetky naše otázky, ale na dostatok
z nich. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa obracali na
Boha pre silu a usmernenie v živote a aby sme sa tešili
z jeho lásky k nám. A v neposlednom rade Biblia rozpráva
o tom, ako môžeme získať večný život: prostredníctvom
Ježiša Krista.
Opisuje ho Biblia presne a spoľahlivo? Áno. Môžeme sa

na ňu spoľahnúť, pretože má obrovskú oporu vo faktoch.
Spomínali sme, že Biblia má oporu v histórii
i v archeológii, medzi jej knihami panuje vzájomný súlad,
zachoval sa pozoruhodný počet rukopisov a presnosť
opisov aj prekladov je až zarážajúca. To všetko nám
poskytuje pevný základ pre to, aby sme mohli veriť, že to,
čo dnes držíme v rukách, je presne to isté, čo pôvodní
autori napísali a prežívali v reálnom živote na reálnych
miestach.
Ján, jeden z evanjelistov, to vynikajúco zhrnul: „Ježiš

urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších
znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú
zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, BožíSyn,
a aby ste vierou mali život v jeho mene.“16

POZNÁMKY
[10]Matúš12, 40; [11] Porovnaj: Matúš27, 3-8 a Skutky 1 ,
16-19; [12]Marek 10, 33-34; [13] Bruce, F. F. The Books and
Parchments: HowWe Got Our English Bible (FlemingH.
Revell Co., 1950), str. 113; [14] Pozri Skutky apoštolov 2, 22;
3, 13; 4, 13; 5, 30; 5, 42; 6, 14 atď.; [15] Lukáš1 , 1 -3; [16] Ján
20, 30-31 .

prevzaté zo stránky everystudent.sk



V nedeľu 26. januára 2020 sa vo filiálnej obci
v Petrovciach nad Laborcom uskutočnili voľby členov
kostolnej rady.
Na základe výsledkov hlasovania a po vzájomných

rozhovoroch sa členmi kostolnej rady stali Michal Čornec,
Milan Krajčík, JozefVojna, Mária Gajdošová a Ing. Zuzana
Krajňáková.
V nedeľu 2. februára 2020, na sviatok Obetovania Pána,

pri svätej omši v kostole Najsvätejšej Trojice v Petrovciach
nad Laborcom slávnostne sľúbili, že zverenú úlohu budú
vykonávať svedomite, zodpovedne a čestne v súlade
s ustanoveniami diecézneho biskupa, v úzkej jednote
a spolupráci so svojím farárom a pre dobro farnosti.
Týmto dňom začala ich služba.

Členov kostolnej rady zahŕňam do svojich modlitieb
a želám im, aby svojou obetavou prácou a svedectvom
života napomohli k duchovnému rastu veriacich našej
farnosti a k zveľadeniu jej materiálnych hodnôt.
Vyprosujem im k tomu Božie požehnanie, dary Ducha
Svätého, ochranu našej nebeskej matky PannyMárie aj
ich osobných patrónov.
Doterajším dlhoročným členom kostolnej rady Jurajovi

Dzurjakovi, Štefanovi Hluškovi a Irene Vojnovej ďakujem
za obetavú službu na slávu Boha a pre dobro veriacich.
Želám im, aby ich Pán bohato odmenil svojimi milosťami
a dal im to, čo pre hodnotný život najviac potrebujú.

Duchovný otec Emil
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NOVÁKOSTOLNÁRADAVPETROVCIACH NAD LABORCOM

Nová kostolná rada v Petrovciach nad Laborcom, zľavaMilanKrajčík, Mária Gajdošová, ZuzanaKrajňáková,
vdp. Emil Onderko, Michal Čornec, kostolníčka BoženaKuročková, JozefVojna



*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

*Nedeľa – 1 . 3. 2020
zbierka na charitu

*Jarné kántrové dni
budú 4. 3. (streda), 6. 3. (piatok) a 7. 3. (sobota). Záväzný je
iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava
na pokánie a na sviatosťzmierenia a činorodá láska
k blížnemu.

*Piatok – 13. 3. 2020
detská svätá omša o 17:00 vo farskom kostole v Nacinej Vsi.
Po svätej omši bude stretnutie detína fare.

*Nedeľa – 15. 3. 2020
mesačná zbierka na kostolné potreby

*Štvrtok – 19. 3. 2020
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – neprikázaný sviatok.
Sv. omše budú takto:
15:30 –Vybuchanec,
16:45 – Petrovce n/L,
18:00 –Nacina Ves

*Piatok – 20. 3. 2020
svätá omša pre birmovancov o 17:00 vo farskom kostole
v Nacinej Vsi. Po svätej omši bude stretnutie birmovancov
na fare.

*Streda – 25. 3. 2020
Zvestovanie Pána – neprikázaný sviatok.
Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné,
16:45 – Petrovce n/L,
18:00 –Nacina Ves

*Vnoci 29. 3. 2020 sameníčas.
O 2:00 h stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 h
letného času.
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OZNAMYNAMAREC 2020

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤVŠETKÝCH SVÄTÝCHNACINA VES
ZÁPISNICA Z VOLIEB DO KOSTOLNEJ RADY VPETROVCIACH NAD LABORCOM ZO DŇA 26. 1. 2020

VOLIEB SA ZÚČASTNILO 73 VERIACICH VOLIČOV, KTORÍ ODOVZDALI HLASY NASLEDOVNE

A BOLI ZORADENÍ PODĽA POČTU HLASOV:

1. Michal Čornec - 40
2. Milan Krajčík - 36
3. JozefVojna - 34
4. Mária Gajdošová - 23
4. Štefan Hluška - 23
5. Dana Gujdanová - 22
6. Zuzana Krajňáková - 18
7. Dušan Mačuga - 15
8. Pavol Krajňák - 14
9. Anton Osada - 13
10. Drahuša Dankaninová - 10
11. Alena Telepjanová - 8
12. Mária Rovňáková - 7
12. Rozália Rovňáková - 7
13. Oľga Vojnová - 6
14. Anna Maskaľová - 5

14. JozefGačko - 5
14. Božena Kuročková - 5
15. Lýdia Maskaľová - 4
15. JozefMacuga - 4
15. Štefan Rovňák - 4
15. Peter Dankanin - 4
15. Gabriela Gačková - 4
16. Terézia Hlušková - 3
16. Lenka Pčolinská - 3
16. Mária Osadová -3
16. Terézia Mocňanská - 3
17. Vladimír Organ - 2
17. Magda Timková - 2
17. Dana Krajčíková - 2
17. Anna Čornecová -2
18. Anna Gačková - 1

18. Ingrid Czerovská -1
18. Ľubica Juhásová - 1
18. Ján Vojna - 1
18. JozefRovňák - 1
18. Angela Harvanová - 1
18. Peter Mačuga - 1
18. Peter Osada - 1
18. Ján Dankanin - 1
18. JozefKrutko - 1
18. Milan Gujdan - 1
18. Michal Polák - 1
18. Tomáš Gačko - 1
18. Marek Vojna - 1
18. Jana Zaťovičová - 1
18. Jiří Zaťovič - 1
18. Emília Vojnová - 1

VOĽBY VYKONALA VOLEBNÁ KOMISIA V ZLOŽENÍ:
ING. ZUZANA KRAJŇÁKOVÁ, ALENA TELEPJANOVÁ, MGR. MICHAL POLÁK, ING. ŠTEFAN ROVŇÁK.

ZÁPISNICU ZHOTOVILA ING. ZUZANA KRAJŇÁKOVÁ
VPETROVCIACH NAD LABORCOM 26. 1. 2020
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Šéfredaktor – Emil Onderko, farár, členovia redakčnej rady – Peter Ivan, Lenka Pčolinská, Jana Piroščáková a Jiří Zaťovič *

počet výtlačkov 250 * vydávané pre vnútorné potreby veriacich farnosti Nacina Ves *
fotografie pochádzajú z archívu farnosti, od autorov a z internetu *

ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

Evanjelizačný úmysel: Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

Úmysel KBS: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a láskou obklopovali chorých i starých.

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBYNAMAREC

1. 3. NE sv. Albín, biskup, Prvá pôstna nedeľa 8:00 Lesné
9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

2. 3. PO sv. Simplícius, pápež 15:00 – 17:00 Nacina Ves – spoveď
17:00 Nacina Ves

3. 3. UT sv. Kunigunda 15:30 Petrovce n/L
4. 3. ST sv. Kazimír 16:00 – 17:00 Lesné – spoveď

17:00 Lesné
5. 3. ŠT sv. Teofil, biskup 15:00 – 17:00 Petrovce n/L – spoveď

17:00 Petrovce n/L
6. 3. PI sv. Fridolin, opát; bl. Ružena Viterbská, panna 15:00 – 15:30 Vybuchanec – spoveď

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

7. 3. SO sv. Perpetua a Felicita, mučenice 18:00 Lesné
8. 3. NE sv. Ján z Boha, rehoľník, Druhá pôstna nedeľa 8:00 Petrovce n/L

9:15 Nacina Ves
10:30 Vybuchanec

9. 3. PO sv. Františka Rímska, rehoľníčka 17:00 Nacina Ves
10. 3. UT sv. Makarius, biskup 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
11. 3. ST sv. Konštantín, kráľ; sv. Pionius, kňaz a mučeník 17:00 Lesné
12. 3. ŠT sv. Teofan, mních 17:00 Petrovce n/L
13. 3. PI sv. Patrícia a Modesta, mučenice; sv. Nikefor, mučeník 17:00 Nacina Ves
14. 3. SO sv. Matilda; sv. Lazár, biskup 18:00 Petrovce n/L
15. 3. NE sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz; 8:00 Suché

sv. Lujza de Marillac, rehoľníčka, Tretia pôstna nedeľa 9:15 Nacina Ves
10:30 Vybuchanec

16. 3. PO sv. Heribert, biskup; sv. Tacián, mučeník 17:00 Nacina Ves
17. 3. UT sv. Patrik, biskup 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
18. 3. ST sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Eduard, kráľ 17:00 Lesné
19. 3. ŠT sv. Jozef, ženích PannyMárie 15:30 Vybuchanec

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

20. 3. PI sv. Archip 17:00 Nacina Ves
21. 3. SO sv. Serapion, pustovník 18:00 Vybuchanec
22. 3. NE sv. Lea Rímska, vdova, Štvrtá pôstna nedeľa 8:00 Lesné

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

23. 3. PO sv. Turibius de Mongrevejo, biskup 17:00 Nacina Ves
24. 3. UT sv. Gabriel, archanjel; sv. Katarína Švédska, panna 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
25. 3. ST sv. Dismas; Zvestovanie Pána 15:30 Lesné

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

26. 3. ŠT sv. Emanuel, mučeník; sv. Montán a Maxima, mučeníci 17:00 Petrovce n/L
27. 3. PI sv. Nikodém; sv. Rupert, biskup 17:00 Nacina Ves
28. 3. SO bl. Renáta, mučenica
29. 3. NE sv. Ludolf, biskup a mučeník; bl. Berthold, vojak; 8:00 Petrovce n/L

Piata pôstna nedeľa 9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

30. 3. PO sv. Ján Klimak, opát; sv. Leonard Murialdo, kňaz 17:00 Nacina Ves
31. 3. UT sv. Benjamín, diakon a mučeník; sv. Balbína Rímska 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec




