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Raz požiadali istého starého profesora, aby viedol
v jednej americkej firme seminár o správnom
zaobchádzaní s časom. Rozhodol sa, že začne
experimentom. Stojac pred skupinou svojich poslucháčov
vytiahol spod stola veľkú guľatú sklenenú nádobu. Položil
ju na stôl a doplna do nej poukladal skaly veľkosti
tenisovej loptičky. Keďuž bola nádoba plná a podľa
úsudku sa do nej nevmestila už ani jedna skala, opýtal sa
prítomných: „Je táto nádoba plná alebo nie?“Všetci
takmer naraz odpovedali: „Je!“
Chvíľku počkal a spýtal sa znova: „Ste si tým istí?“

Potom vytiahol spod stola škatuľu malých kamienkov.
Nasypal ich do sklenenej nádoby a poriadne ňou
potrepal. Kamienky sa poprepadávali pomedzi škáry
medzi skalami až po dno. Znova sa pýtal: „Je nádoba
teraz plná?“ Jeho poslucháči boli už v strehu a hovorili:
„Je, ale možno nie celkom.“

„Veľmi dobre,“hovoril profesor. Potom sa znova zohol
a vytiahol škatuľu s pieskom. Nasypal ho do sklenenej
nádoby, potriasol ňou, nasypal znova, až kým sa
nezaplnili všetky škáry. Potom sa pýtal znova: „A teraz je
nádoba konečne plná?“Všetci zakričali: „Nie!“ „Naozaj,
nádoba ešte nie je plná,“hovoril profesor. Vytiahol spod
stola krčah s vodou a nalial do nádoby toľko vody, koľko
sa len zmestilo.
Potom, keďtento pokus skončil, obrátil sa na svojich

poslucháčov a pýtal sa ich: „Čo vám tento pokus chce
povedať? Akej pravde vás učí?“Tí najsmelší pohotovo
odpovedali: „Hovorípredsa o tom, ako máme zaobchádzať
so svojím časom a ako dokonca aj do toho najplnšieho
kalendára sa ešte vždy niečo vmestí. . .“

„Nie celkom,“hovoril profesor. „Pokus nám hovorí
o niečom inom. Ak by ste nevložili veľké skaly do nádoby
prvé, neskôr by ste ich tam užnedali. Nemôžete začaťod
konca: vodou, pieskom, kamienkami a ažpotom skalami.
Tak to nepôjde.“
Nastalo ticho. Oči prítomných žiarili na znak súhlasu. Je

v tom logika. „Čo to však znamená prakticky? Skaly sú
vaše priority. Tie musíte do nádoby, teda do svojho života,
položiťako prvé. Sú to skutočné hodnoty ako zdravie,
rodina, priatelia či práca. Ak do svojho života položíte ako
prvé veci, ktoré nie sú pre vášživot podstatné, potom váš
život bude preplnený nezmyselnosťami, hlúposťami
a zbytočnosťami a vy nebudete maťpriestor a čas pre veci
naozaj dôležité,“ zakončil svoju prednášku profesor.

Pre nás veriacich je tou najvyššou hodnotou Boh. Keď
sa Pána Ježiša pýtali, ktoré z prikázaní je najdôležitejšie?
Jeho odpoveďbola: „Milovaťbudeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle
a z celej svojej sily!“ (Mk 12, 30) KeďJežiš navštívil sestry
Martu a Máriu v ich dome a Marta si robila starosti
s obsluhou a Mária počúvala Ježiša. Ježiš Marte povedal:

„Marta, Marta staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci
a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý
sa jej neodníme.“ (Lk 10, 41-42)
A zasa, keďľudia boli ustarostení o veci tohto sveta,

Ježiš im odkázal: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33)
Skúsme si položiť otázku: „Koľko času venujem Bohu a
Božím veciam?“A úprimne si na ňu aj odpovedzme.
Za druhé najdôležitejšie prikázanie Ježiš považuje toto:

„Milovaťbudeš svojho blížneho ako seba samého...“ (Mk12, 31)
Ľudia, najmä naši blízki, majú byť po Bohu druhou
najvyššou hodnotou v našom živote.

Anton Hlinka v knihe Ozvena slova 3 spomína
svedectvo ženy, ktorej manžel dostal ponuku pracovať
mimo domova. V pracovnej zmluve nemal uvedený plat,
mal si ho tam dopísať sám, taký záujemmala firma
o jeho služby. Ponuku neprijal. Bol manželom a otcom
troch dcér a nechcel byť s nimi len cez víkendy.

Poľsky autor KazimirWojtowicz v knihe O kázni a
dáždnikoch zasa spomína takúto skúsenosť:
Rodičia – obaja zamestnaní – vošli pred meninami

dcéry do obchodu s hračkami a vysvetľujú predavačke:
„Celý deň sme mimo domu. Hľadáme niečo, čo by našu
dcérku potešilo a zaujalo. Chceme, aby sa zbavila pocitu
osamelosti.“ „Veľmi ľutujem,“usmiala sa predavačka, „ale
rodičov nepredávame.“

V tomto mesiaci začína nový školský rok. Bude
poznačený koronakrízou a nikto nevie ako bude
prebiehať. Prioritou žiakov a študentov je štúdium,
v škole aj doma, ktoré má dostať prednosť pred
hlúposťami a záhaľkou. Vzdelanie je významná hodnota.
No pri jeho nadobúdaní, nikdy netreba zabudnúť na
príkaz lásky k Bohu a ľuďom. Najlepšie to vyjadril
apoštol Pavol v hymne na lásku: „Keby som hovoril
ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol
by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby sommal
dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu
a keby sommal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som
rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval
svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by
mi to neosožilo.“ (1 Kor 13, 1-3)

Milí rodičia buďte nároční na svoje deti a dohliadnite
na to, aby si plnili svoje školské povinnosti. Ale
nezabudnite na to, že najlepším učiteľom života je Boh.
Dobrá známka v žiackej knižke poteší dieťa aj rodičov, ale
šťastný život detí nestojí na známkach, ale na milujúcich
rodičoch.

Váš duchovný otec Emil

SLOVO NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

ČO JE VMOJOM ŽIVOTE DÔLEŽITÉ



UPLYNULO 25 ROKOV
OD KONSEKRÁCIE KOSTOLA NACINA VES

História kostola Všetkých svätých v Nacinej
Vsi siaha až do roku 1332. Vtedy arcidiakonát
bol v Lesnom. V roku 1443 fara bola v Nacinej
Vsi, ale v roku 1749 už patril pod faru
Strážske.
Terajšia podoba, t.j. rozšírenie kostola sa

zrodila vmysliach veriacich pred 25 rokmi.
Spolu s duchovným otcom V. Burdom najprv
uvažovali o predĺžení kostola k ceste, no po
zamietavom stanovisku pamiatkarov k
zbúraniu svätyne sa rozhodlo o rozšírení
kostola po bokoch. Tak sa začala komplexná
obnova, kedy sa z jednoloďového objektu
prístavbou a vybúranímmuriva rozšíril
objekt na trojlodie. Ďalej sa nadmurovala
veža a kostol dostal novú krytinu a fasádu.
Práce sa vykonávali svojpomocne a
dokončené boli za pôsobenia duchovného
otca Š. Bielaka. Všetka námaha pracovitých
rúk chlapov a finančných darov veriacich
vyústila do významnej udalosti. 20. augusta
1995 bol kostol konsekrovaný arcibiskupom
Alojzom Tkáčom.
O kostol sa aj naďalej staráme a

zveľaďujeme ho. V súčasnosti už bola
vymenená krytina kostola, okná a dvere.
Kostol má už aj novú fasádu a upravené
okolie. Všetko robíme preto, aby sme aj
takýmto spôsobom oslavovali a zvelebovali
Boha.

Jana Piroščáková
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PRIPOMÍNAME SI

VÝROČNÉ DNI V NAŠEJ FARNOSTI

VÝROČIE KONSEKRÁCIE
NAŠICH KOSTOLOV:

Lesné - 13. júl - kostol bol konsekrovaný
13. júla 2003, kostol posvätil Mons. Alojz
Tkáč, arcibiskup - metropolita
Nacina Ves - 20. august - kostol bol
konsekrovaný 20. augusta 1995, kostol
posvätil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup -
metropolita
Petrovce n/L - 8. september - kostol bol
konsekrovaný 8. septembra 2012, kostol
posvätil Mons. Bernard Bober, arcibiskup
- metropolita
Vybuchanec - 14. september - kostol bol
konsekrovaný 14. septembra 2019, kostol
posvätil Mons. MarekForgáč, košický
pomocný biskup

Emil Onderko



VNAŠEJ FARNOSTI SME SI ZVYKLI VYBRAŤ SA V LETE
NA VÝLET. VEĎ SÚ PRÁZDNINY A NEZAŠKODÍ, AK SI
JEDEN DEŇ ČLOVEK NAOZAJ ODDÝCHNE. AK JE TO
SPOJENÉ S NÁVŠTEVOU ZAUJÍMAVÝCHMIEST,
V DOBREJ SPOLOČNOSTI A S ÚSMEVOM, JE TO LEPŠIE
AKO SEDIEŤ DOMA A POČÚVAŤ O TOM, KTO KDE BOL
A ČO ZAŽIL.
NAVŠTÍVILI SME RAD PÚTNICKÝCH MIEST.
NEVYNECHALI SME ANI KÚPALISKÁ, ZOOLOGICKÚ
ZÁHRADU, HRADY, ČI ZÁMKY.
BOLI SME AJ NA POCHODE ZA ŽIVOT.
JEDNODUCHO BOLI SME VŽDY TAM, KDE NÁS TO
LÁKALO. A VŽDY PLNÝM AUTOBUSOM.

LENŽE – PREDSTAVTE SI TO DNES:
RÁNO NASTÚPIME DO AUTOBUSU S RÚŠKOM
NA TVÁRI. METEOROLÓGOVIA SĽUBUJÚ PEKNÝ ČAS,
ČIŽE BUDE SPARNO A V AUTOBUSE PÔJDE
KLIMATIZÁCIA NAPLNO. KDEKOĽVEK SA ZASTAVÍME,
STRETNEME SA S ĽUĎMI Z INÝCH MIEST, S INÝMI
ZVYKMI, S INÝMI KONTAKTMI. A TAK BY SME
NEDOKÁZALI VYLÚČIŤ RIZIKO, ŽE AJ NA NIEKOHO
Z NÁS PRESKOČÍ TEN VOĽNÝM OKOM NEVIDITEĽNÝ
VÍRUS, KTORÝ NÁM VMARCI S PREHĽADOM
PREVRÁTIL ŽIVOT HORE NOHAMI.
A PRIZNAJME SI, O SKÚSENOSŤ S PREKONANÍM
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KORONAVÍRUSU NEMÁ NIKTO Z NÁS ZÁUJEM.
PRETO SME TENTO ROK MYŠLIENKU NA VÝLET
ZAVRHLI. PRETO SA AJ NEKONAL NÁŠ TRADIČNÝ
FARSKÝ DEŇ, NA KTORÝ SME SI TIEŽ ZVYKLI.
JEDNODUCHO MUSÍME VYDRŽAŤ.
A SNÁĎ NA BUDÚCI ROK TO UŽ BUDE ZASA
NORMÁLNE, VYBERIEME SA ZA ĎALŠÍMI ZÁŽITKAMI,
DO ALBUMOV ZALOŽÍME ĎALŠIE FOTOGRAFIE, NA
POLIČKU VYSTAVÍME ĎALŠÍ SUVENÍR Z CESTY. . .
DOVTEDY NÁM NEZOSTÁVA NIČ INÉ, LEN SPOMÍNAŤ,
AKO BOLO NA SPOLOČNÝCH VÝLETOCH, PRÍPADNE
SA MÔŽEME VYBRAŤ NIEKAM INDIVIDUÁLNE.
NIEKOMU STAČÍ ÍSŤ DO STRÁŽSKEHO NA ZMRZLINU,
INÍ UŽ BOLI VTATRÁCH, V POĽSKU ČI PRI PRAMENI
LABORCA. NEDÁ SA LEN TAK SEDIEŤ DOMA
A ČAKAŤ.

PONÚKAME VÁMMOŽNOSŤ ZASPOMÍNAŤ SI NA
SPOLOČNE STRÁVENÉ CHVÍLE V PREDCHÁDZAJÚCICH
ROKOCH. BOLI STE TAM? NÁJDETE SA NA
FOTOGRAFIÁCH?

A PONÚKAME VÁM SÚŤAŽ - TO UŽ TU DLHO NEBOLO!
JEDNÉHO Z VÁS, KTORÝ UHÁDNE VŠETKYMIESTA, NA
KTORÝCH NÁS ZVEČNIL FOTOGRAF, ČAKÁ V REDAKCII
ODMENA SLADKÁ AJ POUČNÁ – KNIHA A ČOKOLÁDA!
SVOJE TIPY OODOVZDAJTE AJ S MENOM V SAKRISTII
KOSTOLA, V ĎAŠOM ČÍSLE SA DOZVIETE, KOHO SME
VYŽREBOVALI!

7 8

9

10

1112



Úcta k bolestiam PannyMárie korení v stredoveku, hoci už
od najstarších čias uctievali kresťania Bolestnú Matku pod
krížom svojho Syna. Ako liturgický sviatok je
zaznamenaný od 15. storočia. Prvá zmienka o spomienke
Bolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412 z cirkevného
snemu v Kolíne nad Rýnom. V roku 1722 pápež Benedikt
XIII. vyhlásil tento sviatok za celocirkevný.
Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na našom území

najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Necelé tri
desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov
(uznaná pápežom Alexandrom IV. roku 1253), ktorí sa
venovali úcte Sedembolestnej PannyMárie. Jej uctievanie
sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na
Slovensku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše
45 kostolov a kaplniek a v druhej polovici 16. storočia sa
s jej uctievaním začalo aj v Šaštíne, kde sa nachádza
národná bazilika, ktorá je zasvätená Sedembolestnej
Panne Márii.
Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva prežívať

rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia a uctiť si Matku,
zjednotenú s trpiacim a ukrižovaným Synom. Jej
materstvo na Kalvárii naberá univerzálne rozmery.
Nepoškvrnená Panna a Matka prežíva utrpenie svojho
čistého a nevinného Syna, ktorý sa pre nás stáva Obetou
milou Bohu, aby nás vykúpil. Slávnosť začlenil do
rímskokatolíckeho kalendára pápež Pius VII. (1814).
Obraz Sedembolestnej –Mária drží na svojich kolenách

mŕtveho Syna, práve zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá
zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú
jednotu. „Fiat mihi secundum verbum tuum –Nech sa mi
stane podľa tvojho slova!“ Mária ako matka prijíma a
znáša Kristovo utrpenie v každom okamihu svojho života.
Aj Michelangelova pieta, typická pre umenie neskorej
gotiky a renesancie, vyjadruje moment z tohto utrpenia
PannyMárie.
Sedem bolestí PannyMárie:
1. Simeonovo proroctvo, ktorý predpovedal osud jej Syna
2. Útek Svätej rodiny do Egypta
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
4. Stretnutie Matky so Synom na krížovej ceste
5. Ukrižovanie Ježiša Krista
6. Prebodnutie boku Ježiša kopijou (alebo sňatie z kríža)
7. Pochovanie Ježiša do hrobu

V Šaštíne sa v roku 1733 začal budovať chrám zasvätený
Sedembolestnej Panne Márii. Úcta k nej nadobudla na
Slovensku takú intenzitu, že pápež Pius XI. vydal 22. apríla
1927 Breve Celebre apud Slovacaem, pri príležitosti
dvojstého výročia ustanovenia tohto sviatku. Tak aj cirkev
úradne potvrdila Sedembolestnú PannuMáriu ako
patrónku Slovenska, ale aj všetkých Slovákov na celom
svete. V celocirkevnom liturgickom kalendári je

zaznamenaný deň Bolestnej PannyMárie ako záväzná
spomienka. Len na Slovensku ako v jedinej krajine na
svete je povýšený na slávnosť s titulom Sedembolestnej
PannyMárie.
Na priečelí veže šaštínskeho pútnického chrámu je

nápis: „Sedembolestná PannaMária – tebe slovenská spieva
krajina.“ Vrúcny vzťah slovenských veriacich k svojej
patrónke našiel vyjadrenie aj v responzóriovom žalme
určenom pre liturgiu sv. omše na sviatok Sedembolestnej
PannyMárie: Ty si sláva nášho národa, ty si radosťnášho
ľudu.
Symbolom, prostredníctvom ktorého vyjadrujú

slovenskí veriaci úctu Sedembolestnej Panne Márii sa
stala Šaštínska pieta pochádzajúca z roku 1564. Je to
postava sediacej Matky s mŕtvym Kristom v lone. Pri
príležitosti štvorstého výročia inštalovania sochy na
tomto mieste vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1964
slovenskú národnú svätyňu – šaštínsky chrám – za
baziliku menšiu (Basilica minor). Stala sa tak prvou
bazilikou na Slovensku. Na žiadosť slovenských veriacich
a biskupov ustanovil ten istý pápež v roku 1966
Sedembolestnú PannuMáriu za hlavnú patrónku
Slovenska. Dnes je na Slovenskumnožstvo farských a
filiálnych kostolov, ale i kaplniek zasvätených
Sedembolestnej Panne Márii.

Spracované podľa textu Mariána Majzla
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HISTÓRIA SVIATKU

SEDEMBOLESTNÁPANNAMÁRIA



Nedeľa – 13. 9. 2020 – zbierka na Boží hrob
Pondelok – 14. 9. 2020 – Povýšenie svätého kríža – Sviatok
Sväté omše budú takto:
16:00 – Lesné,
17:00 – Petrovce n/L,
18:00 – Nacina Ves
Utorok – 15. 9. 2020 – Sedembolestnej PannyMárie – patrónky
Slovenska – Slávnosť
Sväté omše budú takto:
8:00 – Lesné,
9:15 – Nacina Ves,
10:30 – Petrovce n/L
Piatok– 18. 9. 2020 – 18:00 –Nacina Ves – detská svätá omša,
po svätej omši bude zápis detí na 1. sväté prijímanie

Jesennékántrovédni budú 16. 9. (streda), 18. 9. (piatok), a
19. 9. 2020 (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah
jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
Nedeľa –20. 9. 2020 – tretia nedeľa vmesiaci –mesačná
zbierka na kostolné potreby

ÚCTAK SEDEMBOLESTNEJ VDÁTUMOCH
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• 4. storočie – začína sa teologicky uvažovať o bolestiach
PannyMárie. Píšu o nich sv. Ambróz, sv. Pavlín z Noly,
sv. Augustín a sv. Efrém.
• 6. storočie – zachovala sa nám dramatická báseň

o Pánovom umučení, pripisovaná sv. Gregorovi
Naziánskemu, v ktorej sú tiež dojímavé verše o bolestiach
Jeho Matky, PannyMárie.
• po roku 1000 – veľké rozšírenie úctyMáriiných bolestí

vplyvom rytierskeho zmýšľania. Množili sa maľbyMárie
stojacej pod krížom svojho Syna a rástol tiež počet
kostolov postavených na uctenie bolestnej Matky. Vítaným
námetom pre majstrov slova bol „nárek PannyMárie“.
Medzi týmito básňami vyniká doteraz neprekonaná
Stabat Mater dolorosa, ktorej autorom je pravdepodobne
Jacopone da Todi (1236 – 1306).
• 1412 – prvý doteraz známy záznam z Kolína, kde

miestny cirkevný snem zaviedol sviatok na odčinenie
urážok husitov voči ukrižovanému Kristovi a jeho Matke.
Odtiaľ sa tento sviatok rozšíril do celej Európy pod
rôznymimenami a s rozličnými dátumami.
• 1482 – flámsky farár Jan Coundenberghe šíri úctu

k siedmim bolestiam. Súčasne sa šíri Bratstvo Siedmich
bolestí PannyMárie, hneďschválené a podporované
pápežmi (Alexander VI. roku 1495).
• 1722 – Benedikt XIII. situáciu vyriešil, keď tomuto

sviatku určil meno – Sviatok Sedembolestnej PannyMárie
a ustanovil aj dátum – piatok pred Kvetnou nedeľou.
• Popri tomto sviatku v stredoveku vznikol aj druhý

sviatok s rovnakým titulom, slávený v polovici septembra,
rozširovaný najmä rehoľou Sluhov PannyMárie. Povolil
ho Inocent III.
• 1814 – Pius VII. predpísal tento sviatok pre celú

katolícku Cirkev.
• 1913 – Pius X. ustálil liturgickou reformou ako trvalý

deň sviatku na 15. september.
• 1927 – slovenskí veriaci na čele s biskupmi podali do

Ríma žiadosť o povolenie pridať v loretánskych litániach

prosbu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Túto však
8. apríla 1927 Kongregácia obradov zamietla. O dva
týždne na ďalšom zasadnutí sa rozhodlo pozitívne v tom
zmysle, že sa dovoľuje pridať prosba: „Oroduj za nás,
Matka Sedembolestná“, s odpoveďou: „Aby sme sa stali
hodní prisľúbení Kristových.“
• 1964 – Pavol VI. vyhlásil dekrétom „Quam pulchra“

svätyňu v Šaštíne za „basilica minor“ –menšiu baziliku.
• 1976 – Kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila

slovenské vlastné časti (tzv. proprium) liturgie hodín,
v ktorom sa tento sviatok označuje ako: Beatae Mariae,
Patronae Slovaciae, čiže Blahoslavená Mária, Patrónka
Slovenska.
• 2014 – Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok

2014 za Rok Sedembolestnej PannyMárie. Svätá Stolica
udelila mimoriadne odpustky.

OZNAMYNA SEPTEMBER 2020

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA SEPTEMBER

EVANJELIZAČNÝ: Aby nebolo drancovanéprírodné
bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo
a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.
ÚMYSEL KBS: Aby učitelia viedli svojich žiakov
kpravýmmorálnym i duchovným hodnotám.
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31. 8., PO sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník 16:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

1. 9., UT sv. Edígius, opát; bl. Bronislava, panna 16:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

2. 9., ST sv. Ingrida, rehoľníčka 17:00 – 18:00 Lesné – spoveď
18:00 Lesné

3. 9., ŠT sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľCirkvi 18:00 Petrovce n/L
4. 9., PI sv. Rozália; sv. Ida 15:00 – 15:30 Vybuchanec – spoveď

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

5. 9., SO bl. Matka Terézia z Kalkaty, panna a rehoľníčka 8:00 Lesné
18:00 Vybuchanec

6. 9., NE 23. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L
sv. Zachariáš, prorok; sv. Mansvét, biskup 9:15 Nacina Ves

10:30 Lesné
7. 9., PO sv. košickí mučeníci; sv. Regína, mučenica 18:00 Nacina Ves
8. 9., UT Narodenie PannyMárie 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
9. 9., ST sv. Peter Claver, kňaz; sv. Gorgonius, mučeník 18:00 Lesné
10. 9., ŠT sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník 18:00 Petrovce n/L
11. 9., PI sv. Emilián, biskup 18:00 Nacina Ves
12. 9., SO Meno Preblahoslavenej PannyMárie 18:00 Petrovce n/L
13. 9., NE 24. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Suché

sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľCirkvi; 9:15 Nacina Ves
sv. Julián, kňaz a mučeník 10:30 Lesné

14. 9., PO Povýšenie Svätého Kríža 16:00 Lesné
SVIATOK 17:00 Petrovce n/L

18:00 Nacina Ves
15. 9., UT Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 8:00 Lesné

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

16. 9., ST sv. Kornel, pápež, a Cyprián, biskupi, mučeníci; 18:00 Lesné
sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita

17. 9., ŠT sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľCirkvi; 18:00 Petrovce n/L
sv. Hildegarda, panna

18. 9., PI sv. JozefKupertínsky; sv. Viktor III., pápež 18:00 Nacina Ves
19. 9., SO sv. Január, biskup a mučeník 18:00 Lesné
20. 9., NE 25. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Vybuchanec

sv. Ondrej KimTaegon, kňaz, sv. Eustach, mučeník 9:15 Nacina Ves
10:30 Petrovce n/L

21. 9., PO sv. Matúš, apoštol a evanjelista 18:00 Nacina Ves
22. 9., UT sv. Emerám, biskup a mučeník 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
23. 9., ST sv. Línius, pápež; sv. Pio z Pietrelciny, kňaz 18:00 Lesné
24. 9., ŠT PannaMária de'Mercede; sv. Bystrík, mučeník; sv. Gerard, mučeník 18:00 Petrovce n/L
25. 9., PI sv. Kleopas 18:00 Nacina Ves
26. 9., SO sv. Kozma a Damián, mučeníci 8:00 Nacina Ves
27. 9., NE 26. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L

sv. Vincent de Paul, kňaz 9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

28. 9., PO sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci 18:00 Nacina Ves
29. 9., UT sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
30. 9., ST sv. Hieronym, kňaz a učiteľCirkvi 18:00 Lesné




