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Prot. č.: K 218/2020
V Bratislave 14. júla 2020

Drahí bratia v biskupskej službe,

keďže na sekretariát KBS sa čoraz viac veriacich
obracia s podnetmi, ktoré sa týkajú dodržiavania
opatrení a hygienických odporúčaní v jednotlivých
farnostiach, chcem vás poprosiť, aby ste svojim
kňazom pripomenuli naliehavú potrebu chrániť
zdravie ľudí. Hoci viacero opatrení bolo práve
z iniciatívy KBS zmiernených, a nie sú striktne
nariadené, len odporúčané, druhá vlna ochorenia sa
stáva reálnou hrozbou, a preto sa treba správať
zodpovedne, a nerobiť z výnimiek pravidlo.

Prosím vás, pripomeňte kňazom, že rúška sú
v kostoloch stále povinné: treba zdôrazniť, že nosiť ich
nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie
problémy alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant zasa
nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup
minimálne dva metre od ostatných osôb. Na rozdávanie
svätého prijímania si ho však vždymusí nasadiť. Takisto
stále platípovinnosťdezinfikovania rúkpred
podávaním svätého prijímania. Odporúčaný spôsob
podávania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do
úst, nie naopak. Tí, ktoríz vážneho dôvodu nemôžu
prijaťdo rúk, majú prísťaž na záver radu, niemedzi
ostatnými. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať
ruky, a sväteničky pri vstupoch do chrámovmajú zostať
naďalej prázdne.

Žiaľ, vyskytli sa prípady, keďkňazi z nedbalosti alebo
z otvorenej neposlušnosti opatrenia prestali dodržiavať.
Prosím vás, aby sme dohliadli na obnovenie poriadku.

Nemôžeme tolerovať svojvôľu a nesprávne vedenie ľudí.
Klerici nech sa usilujú veriacich primerane
katechizovať, čo sa týka náležitej úcty pri spôsobe
svätého prijímania do rúk, a zároveň všetkým trpezlivo
pripomínajú povinnosťchrániťsvoje zdravie, aj
zdravie každého účastníka zhromaždenív našich
chrámoch. Ďakujem vám za tlmočenie tejto mojej
výzvy všetkým duchovným pastierom.

Pamätám na vás v denných modlitbách a prajem vám
hojnosť Božieho požehnania.

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita

predseda KBS

Prosím, striktne dodržiavajme tieto opatrenia!
Vnašej Košickej arcidiecéze sú tiež záväzné.
S pozdravom a požehnaním

Mons. Bernard Bober
arcibiskup –metropolita

PREDSEDA KONFERENCIE BISKUPOV NA AKTUÁLNU TÉMU

LIST (NIELEN) BISKUPOM

CHRÁŇTE SEBA – MYSLITE NA OSTATNÝCH!

AKO SPRÁVNE NOSIŤ RÚŠKO



Počas troch letných týždňov od 22. júna do 10. júla 2020
prebiehala druhá etapa obnovy exteriéru farského kostola
Všetkých svätých v Nacinej Vsi. Počas prvej etapy sa
obnovila veža a čelo kostola. Druhá a zároveň posledná
etapa bola zameraná na opravu bočných stien a zadnej
časti kostola.
Kým prvú etapu obnovy kostola zrealizovala vybraná

firma, druhú sme sa rozhodli urobiť svojpomocne,
s chlapmi z našej obce. Viedla nás k tomu finančná
situácia, keďže na zaplatenie firmy sme nemali dostatok
finančných prostriedkov.
Počas troch týždňov prichádzali chlapi na brigádu

a každým dňom sme mohli vidieť pokrok v prácach.
Najprv sa obila poškodená a slabá omietka z kostola.
Potom sa vyčistila a opravila fasáda. Na prístavby
k pôvodnému kostolu bola natiahnutá nová fasáda.
Historická časť kostola sa premaľovala fasádnou farbou.
Úplne sa obnovil aj sokel kostola. Natiahla sa na neho
sanačná omietka a potom sa namaľoval. Nakoniec sa
okolo kostola vysypal ozdobný kameň.
Všetky tieto práce zrealizovali naši chlapi. Odborné

práce vykonali: Martin Nemec, Štefan Vojtko, Ján Packo
aMichal Bačovčin. Pri prácach im pomáhali: Stanislav
Kaločay, Blažej Bača, Peter Sýkora, Valentín
Mackovič, Peter Ivan, Milan Tomášik, AntonMarcin,
Pavol Oravec, JozefPavelko, Vlado Bajužík, Milan
JakubíkaMaroš Bača.
Všetkým chlapom vyjadrujem úprimné a veľké

poďakovanie za ochotu, vykonanú prácu a obetu pri
zveľadení kostola. Ďakujem aj tým, ktorí poskytli vlastné
lešenie a aj iné vecí na vykonanie prác. Ostatným veriacim
ďakujem za modlitby a milodary venované na obnovu
chrámu.

Nech Boh ochraňuje toto dielo a žehná všetkých, ktorí
dopomohli k jeho realizácii.

Váš duchovný otec Emil
fotky do archívu farnosti pridal duchovný otec Emil
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DRUHÁETAPAOBNOVY EXTERIÉRU FARSKÉHO KOSTOLA



V  nedeľu 12. júla 2020 deti našej farnosti
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej
Sviatosti z rúk duchovného otca Emila.
Na túto chvíľu sa pripravovali na
hodinách náboženstva,  v  kostole na
detských svätých omšiach a  stretnutiach
na fare. Po ročnej príprave a  po sobotnej
sviatosti zmierenia prijali Ježiša ako
svojho najlepšieho priateľa.
V slávnostnom sprievode sa deti

presunuli z farskej budovy do chrámu,
kde začala svätá omša. Počas nej sa
duchovný otec prihovoril deťom
i rodičom. Nabádal deti i rodičov
k pravidelnému prijímaniu sviatosti
zmierenia a  Eucharistie. Rodičom
pripomenul, aby nezabúdali na
zodpovednosť za správnu výchovu svojich
detí v duchovnej oblasti.
Aby tak, ako sa postarali o pekné šaty

i účesy, o uprataný a  vyzdobený kostol,
o  dokonalé pohostenie, nezabudli na
skutočnú hodnotu sviatosti. Veďaj
K. Wojtowicz v  jednej zo svojich kníh píše:
„Zo všetkých darov, ktoré mi dalo

kresťanstvo, sa mi zdá Eucharistia
najkrajšia.“ Samozrejme je dôležité, aby
bol tento deň pre deti neobyčajný a aby si
ho dlho pamätali. Je to však veľmi málo,
ak ostane len pri tom, ak sa zabudne na
skutočnú hodnotu sviatosti.
Nemá to byť preto prvá a zároveň

posledná chvíľa. Svätým prijímaním sa
duchovný život nekončí, práve naopak,
začína sa. Každoročne sme však svedkami
vyprázdnenia chrámov od detí všade tam,
kde už bolo sväté prijímanie.
Deti sa do bohoslužby zapojili čítaním,

prednášaním prosieb, modlitieb
a prinášaním obetných darov. Na záver sa
duchovnému otcovi poďakovali za detské
sväté omše a stretnutia na fare, ktoré sa
konali pravidelne.
Našim prvoprijímajúcim deťom želáme,

aby ich Pán Ježiš v  Eucharistii sprevádzal
po celý život a aby s  rovnakou radosťou
a  láskou pristupovali ku každej svätej
omši a  ku každému svätému prijímaniu.

Peter Ivan, foto: Miloslava Mandelová

4 Farský informátor

PRVÉ SVÄTÉ

PRIJÍMANIE

2020
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BARBARA BAČOVÁ
VANESA GAŽIOVÁ

ANDREA GOMBÁROVÁ

VIKTÓRIA GOMBÁROVÁ

VIKTOR HÄSSLER

DOMINIKA KANTOROVÁ

DOMINIKMARCIN

LIANA ORAVCOVÁ

DIANA PETICKÁ
ALŽBETA SLIŠKOVÁ

ANNA MÁRIA SLIŠKOVÁ
ŠARLOTA SLIŠKOVÁ
KARINA TRAŠKYOVÁ
LEA TRAŠKYOVÁ
PETER VIŇANSKÝ

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE –

ZOZNAMDETÍ



21. 6. 2020 sa v chráme vo Vybuchanci zasvätenému
najsvätejšiemu Božskému srdcu konala odpustová
slávnosť.

Hlavným slúžiteľom aj kazateľom bol o. Mário Cserep,
ktorý pôsobí vo farnosti Michalovce ako kaplán.
Vo svojom príhovore porovnal podstatu Božej lásky,

bezhraničnej, nezištnej a lásky ľudskej s podmienkami.
Zdôraznil prosbu, ktorú sa denne modlíme na svätej

liturgii: ...sami seba, druh druha, i celý náš život Kristu
Bohu oddajme. Odpoveď je: Tebe Pane.
Nech toto zvolanie a prosba nie je len povrchná

modlitba, ale vždy naším úprimným odovzdaním sa
do Božej lásky.

Svätú liturgiu slávil spoločne s miestnym duchovným
otcom, a rodákom z tejto obce, povereným exorcistom
košickej eparchie o. MatúšomMarcinom.
Liturgiu svojim spevom, aj liturgickými časťami

obohatila folklórna skupina Radosť z Nacinej Vsi.

o. Rado Záhorský
foto z webu gréckokatolíckej farnosti Nacina Ves
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ VO VYBUCHANCI

OZNAMYNAAUGUST 2020

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA AUGUST

VŠEOBECNÝ: ZA VŠETKÝCH, KTORÍ PRACUJÚ A ŽIJÚ NA

MORI; ZA NÁMORNÍKOV, RYBÁROV A ICH RODINY.
ÚMYSEL KBS: ABYMEDZINÁRODNÝ EUCHARISTICKÝ

KONGRES, KTORÝ SA BUDE KONAŤ BUDÚCI MESIAC

V BUDAPEŠTI, POVZBUDIL VERIACICH K PREHĹBENIU

ÚCTY KUKRISTOVEJ PRÍTOMNOSTI

VNAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI.

Sobota – 15. august 2020 – Nanebovzatie PannyMárie –
prikázaný sviatok. Sv. omše budú takto:
9:15 – Nacina Ves
9:15 – Petrovce n/L
10:30 – Lesné
Na slávnosť Nanebovzatia PannyMárie bude pri každej
sv. omši požehnanie bylín a kvetov
Nedeľa – 16. august 2020 – zbierka na kňazský seminár
Nedeľa – 23. august 2020 –mesačná zbierka na kostolné
potreby



REDAKČNÁRADAFARSKÉHO INFORMÁTORANAVÝLETE
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Augustové číslo Farského informátora sme pripravovali
trošku netradične – na výjazdovom zasadnutí Redakčnej
rady. Síce nie sme vláda SR, peniaze sme nikomu
nesľubovali a tvoríme vo sfére duchovného diania,
no padlo nám dobre, že sme mohli trošku zmeniťmiesto
pracovného stretnutia.

Náš pán farár Emil Onderko nás 20. 7. 2020 pozval
do svojej rodnej obce Nižných Ladičkoviec na návštevu.
Pozval nás počas svojej dovolenky, na miesto, kde trávi aj
on svoje voľné chvíle.

Malý domček pod lesom, v ktorommá svoju relaxačnú
zónu sme mu odobrili a pochválili, lebo je skutočne veľmi
pekný. Treba však dodať, že sa v ňom nemá času ani nudiť
a možno niekedy nemá ani čas na relax, keďže na dedine,
v záhrade a v dome sa vždy nájde nejaká práca. Ešteže na
to nie je sám, pretože má blízko seba najbližších –mamu
a brata s rodinou.

Milo nás prijal a pohostil, cítili sme sa dobre, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme a keďže sme tak netradične
pracovali, žiadalo si to aj zadokumentovať. Tak sme si
nakoniec urobili aj fotku, aby ste nám verili, že sme tam
naozaj boli.

Ak pôjdete okolo a náš pán farár Emil bude práve vtedy
doma, nezabudnite ho zájsť pozdraviť – určite Vás milo
prijme...

Lenka Pčolinská

Klokočovská púť. Zúčastňujú sa na nej desiatky kňazov

a tisíce veriacich. Chodia sem naozaj rozmanití pútnici.

Staršia aj mladá generácia, partie kamarátov aj farské

spoločenstvá, dvojice aj rodiny, gréckokatolíci aj

rímskokatolíci. Poteší najmä pohľad na viacgeneračné

rodiny alebo na rodiny, ktoré sú bežne rozlietané

v rôznych kútoch Slovenska či sveta, ale stretli sa práve

na klokočovskej púti.

Veriaci na toto miesto prichádzajú už stovky rokov.

Do Klokočova zvykla putovať aj blahoslavená Anna

Kolesárová z Vysokej nad Uhom.

Pohnuté osudy ikony a samotné ronenie sĺz Panny

Márie sú dodnes predmetom skúmania. Či sa podarí

vypátrať originál obrazu je otázne, pomoc, vyprosená

modlitbami k Panne Márii je však hmatateľná a

nespochybniteľná.

V rámci Jubilejného roka organizuje košická eparchia

celý rad podujatí, o ktorých sa možno bližšie dozvedieť na

špeciálnej stránke klokocov2020.grkatke.sk. Jedným

z podujatí je aj putovanie kópie ikony Klokočovskej

Bohorodičky v košickej eparchii, ktoré vyvrcholí na

eparchiálny uspenský odpust 15. augusta 2020.

KLOKOČOVSKÝODPUST SPÁJAGENERÁCIE
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

1. 8., SO, sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľCirkvi 8:00 Lesné
2. 8., NE, sv. Euzébius Vercellský, biskup; sv. Peter Julián Eymard, kňaz; 9:15 Nacina Ves

bl. ZefirínMalla (Porciunkula) 9:15 Petrovce n/L
10:30 Lesné

3. 8., PO, sv. Peter, biskup 16:00 – 18:00 Nacina Ves – sponeď
18:00 Nacina Ves

4. 8., UT, sv. JánMária Vianney, kňaz 16:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

5. 8., ST, Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky 17:00 – 18:00 Lesné – apoveď
v Ríme (Panny Márie Snežnej); sv. Nonna, matka rodiny 18:00 Lesné

6. 8., ŠT, Premenenie Pána; bl. Oktavián, biskup 16:30 Lesné
17:45 Petrovce n/L
19:00 Nacina Ves

7. 8., PI, sv. Sixtus II., pápež, a poločníci, mučeníci; sv. Kajetán, kňaz 16:00 – 16:30 Vybuchanec – spoveď
16:30 Vybuchanec
17:45 Petrovce n/L
19:00 Nacina Ves

8. 8., SO, sv. Dominik, kňaz; sv. Viktorín 8:00 Nacina Ves
9. 8., NE, sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), rehoľníčka amučenica, 9:15 Nacina Ves

spolupatrónka Európy; sv. Roman, mučeník 9:15 Vybuchanec
10:30 Petrovce n/L
10:30 Lesné

10. 8., PO, sv. Vavrinec, diakon a mučeník 18:00 Nacina Ves
11. 8., UT, sv. Klára, panna; sv. Tibor, mučeník; sv. Zuzana 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
12. 8., ST, sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., pápež 18:00 Lesné
13. 8., ŠT, sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci 18:00 Petrovce n/L
14. 8., PI, sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník 18:00 Nacina Ves
15. 8., SO, sv. Tarzícius, mučeník; Nanebovzatie PannyMárie 9:15 Nacina Ves

PRIKÁZANÝ SVIATOK 9:15 Petrovce n/L
10:30 Lesné

16. 8., NE, sv. Štefan Uhorský; sv. Rochus, pustovník 9:15 Nacina Ves
9:15 Suché
10:30 Petrovce n/L
10:30 Lesné

17. 8., PO, sv. Hyacint, kňaz 18:00 Nacina Ves
18. 8., UT, sv. Helena; bl. Leonard, opát 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
19. 8., ST, sv. Ján Eudes, kňaz; bl. Elvíra, panna a mučenica 18:00 Lesné
20. 8., ŠT, sv. Bernard, opát a učiteľCirkvi; sv. Samuel, prorok 18:00 Petrovce n/L
21. 8., PI, sv. Pius X., pápež 18:00 Nacina Ves
22. 8., SO, Panna Mária Kráľovná 18:00 Lesné
23. 8., NE, sv. Ružena Limská, panna 8:00 Petrovce n/L

9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

24. 8., PO, sv. Bartolomej, apoštol; sv. Emília, panna a rehoľníčka 18:00 Nacina Ves
25. 8., UT, sv. Ľudovít, kráľ; sv. JozefKalazanský, kňaz; 16:30 Petrovce n/L

bl. Metod Dominik Trčka, rehoľník a mučeník 18:00 Vybuchanec
26. 8., ST, sv. Anastáz, mučeník a patrón hercov 18:00 Lesné
27. 8., ŠT, sv. Monika 18:00 Petrovce n/L
28. 8., PI, sv. Augustín, biskup a učiteľCirkvi 18:00 Nacina Ves
29. 8., SO, Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 8:00 Nacina Ves
30. 8., NE, sv. Erik, kráľ; sv. MáriaWardová, mučenica 8:00 Lesné

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

31. 8., PO, sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník 18:00 Nacina Ves




