
FFaarrsskkýý iinnffoorrmmááttoorr
RRíímmsskkookkaattoollíícckkaa ffaarrnnoossťť VVššeettkkýýcchh ssvväättýýcchh NNaacciinnaa VVeess 1133.. rrooččnnííkk

1100//22002200



2 Farský informátor

V spolupráci odborníkovMinisterstva zdravotníctva, Úradu
verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich
v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre
cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení
bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú
od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné
spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými
kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie
duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid–19 nájdete aj
v našom Farskom informátore, aktualizovanú tabuľku
kategórií podľa okresovmožno nájsťna tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly
v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania
odstupovmedzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak
pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou
členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej
vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný
dimenziami chrámu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných
v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky
ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto
okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu
sledovaťprenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne
internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála katechéza, čo sa týka
rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane,
najlepšie pri každej bohoslužbe pred svätým prijímaním
pripomínaťnevyhnutnosťzachovania náležitej úcty
a správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené
na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich
treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím,
keďuž sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku
na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej
ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté
prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom
sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade
z vážneho dôvodu nemôže prijímaťdo rúk, nech príde celkom
na záver radu prijímajúcich a rozdávateľnech mu podá
Eucharistiu do úst – a následne si dezinfikuje ruky.

Pokiaľby duchovný spozoroval príznaky koronavírusu
priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich
v kostole, treba sa riadiť kategóriou 1 – červená farba – a
pokynmi dole pod semaforom, hoci sa daná farnosťmôže
nachádzať v „zelenej zóne“.
Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali

pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov.

Prevzaté z tkkbs.sk

POKYNYPRE POSKYTOVANIE DUCHOVNEJ SLUŽBY
POČAS DRUHEJ VLNYCOVID–19

Vsituácii, keďpre veriacich nie je možné fyzicky sa
zúčastňovaťprijímania Eucharistie vo svätých omšiach,
a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych
prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme kduchovnému
svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omšísamôžu
veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť
doma nasledovnémodlitby.

DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

NajláskavejšíJežišu! Aká veľká by bola moja
nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keďsom už toľko
ráz pocítil Tvojemilosrdenstvo! Práve teraz
očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi
túži spojiťsa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať
nemôžem, príďteda kumne duchovne. Pane Ježišu,
príďmi do mysle a spravujmojemyšlienky, príďmi
do srdca a spravujmoje hnutia, príďmi do duše, aby
som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa
Ti, prítomnému vmojom srdci a celkom sa s Tebou
spájam. Priateľmojej duše, nedovoľ, aby som sa

niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam,
predrahý Spasiteľ, za milosťduchovného spojenia.
Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky.
Amen.

ALEBO KRATŠIE:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej
Sviatosti z lásky kumne skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujemŤa nadovšetko.
Z lásky kTebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe.
Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijaťnemôžem, príď
aspoň duchovne so svojoumilosťou do môjho srdca.
ObjímamŤa a spájam sa celkom s Tebou.
Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil.
Amen.

Prevzatéz tkkbs.sk

POVZBUDENIE
K DUCHOVNÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU



MISIJNÁ NEDEĽA
18. OKTÓBER 2020

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých
katolíckych kostoloch sveta. Je to
najväčšídeň solidarity, ktorú
preukazujememodlitbou za

misionárov a finančnou zbierkou
na podporumisijných krajín.

Pomoc zo zbierokpomáha budovať
mladú a živú Cirkev v chudobných
krajinách. Pápež Františekna
tohoročnúMisijnú nedeľu vybral
citát z knihy proroka Izaiáša:
„Hľa, tu som, pošli mňa!“(Iz 6,8)

Každý sme krstom dostali poslanie
hlásaťJežiša všade tam, kde sme.
Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš,
sa týka aj nás. Sme pripravení
prijaťmisiu a vydaťsa na cestu
dobrodružstva viery? Je to

pozvanie pre nás všetkých, „aby
sme vyšli zo seba pre lásku kBohu
a kblížnemu“, napísal pápež
Františekvo svojom posolstve

namisijnú nedeľu.

Na Slovensku sa budeme v tento
deňmodliťa finančne podporovať
misie na SríLanke. Pre niektorých
je tento ostrov možno známy

podmenomCejlón, ale po získaní
nezávislosti v roku 1972 bol
premenovaný na SríLanku

(Ligotavý ostrov).

MOTÍV PLAGÁTU
KMISIJNEJ NEDELI 2020

Na plagáte sa nachádza kňaz otec
Bazil, ktorý držív náruči dieťa
z rodiny zasiahnutej v roku 2004
ničivými vlnami cunami. Skupina

kresťanských rodín, ktorým
cunami zobralo doslova všetko
a zanechalo im iba holéživoty, si
postavila skromnédomčeky
na kopci ďalej odmora. Mnohí

neustále prežívajú strach zmora –
boja sa knemu čo i len priblížiť. Pri
PanneMárii, ktorú zobrazuje
socha v pozadí, sa dennemodlia
modlitbu svätého ruženca. Panna

Mária a Ježiš im dávajú silu
prekonaťtraumu a získaťsilu žiť
aj napriek strachu a chudobe,

ktorú prežívajú.

Inštrukcia Kongregácie pre
evanjelizáciu národov kzbierke
naMisijnú nedeľu: Celková suma
vyzbieraná na úrovni farnosti,
diecézy a Slovenska je určená

výlučne namisijnédiela pápeža.

Pápežské misijné diela (PMD) tvoria jednu inštitúciu, ktorá
má 4 rôzne vetvy –Dielo šírenia viery, Dielo detí, Dielo
sv. apoštola Petra a Misijnú úniu. PMD vznikli spojením týchto
štyroch, dovtedy autonómnychmisijných diel, rozhodnutím
pápeža Pia XI., ktorý prebral ich riadenie a začlenil ich
do Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

V devätnástom storočí, keďsa rýchlo a plodne šírili
misie na iné svetadiely, sa v Cirkvi vo Francúzsku objavili
kňazi, zakladatelia misijných rehoľných spoločenstiev, ale
aj laici, ktorí dokázali zorganizovať a vniesťmisijné
nadšenie a oduševnenie do Božieho ľudu, ktoré sa
rozšírilo do celého katolíckeho sveta. Zrodenie
Pápežských misijných diel je dôsledkom nadšenia
a zápalu niekoľkých ľudí pre misie – dvoch žien, biskupa
a kňaza, ktorí sa stali charizmatickými zakladateľmi
najväčšieho laického hnutia misijnej spolupráce v Cirkvi.

Pápežské misijné dielo šírenia viery založila
vo francúzskom Lyone v roku 1826 mladá dievčina
Pauline Jaricotová. Úlohou tohto diela je podporovať
misijnú spoluprácu všetkých kresťanských spoločenstiev.
Cieľom diela je, spolu s misijnou zbierkou, starostlivosť
o misijné povolania, oživovanie misijného ducha, zvlášť
v priebehumisijného mesiaca októbra.

Pápežské misijné dielo svätého apoštola Petra bolo
založené v roku 1889, tiež vo Francúzku, vmeste Caen,
mladou ženou Jean Bigardovou. Toto dielo sa zaoberá
podporou, rozvojom a formáciou domorodého kléru
vmisijných krajinách, predovšetkým organizovaním

finančných zbierok. Táto pomoc sa neskôr rozšírila aj
v prospech kandidátovmužských i ženských inštitútov
zasväteného života vmisijných krajinách.

Pápežské misijné dielo detí bolo založené v roku 1843
biskupom vNancy, vo Francúzku, Mons. De Forbin
Jansonom. Zameriava sa, hlavne v rozvinutých
krajinách, na výchovu detí kmisijnému duchu, k záujmu
a solidarite s ich rovesníkmi vmisiách a nutnosti
pomáhať immodlitbami i materiálne.

Pápežská misijná únia bola založená pátrom Paolom
Mannom, P.I.M.E., talianskymmisionárom, v roku 1916.
Jeho úlohou je oživovanie misijného povedomia medzi
kňazmi, rehoľníkmi a členmi Inštitútov zasväteného
života. V rámci PMD má povahu „duše“, ktorá oživuje
celý organizmus.

prevzaté zo stránkymisijnediela.sk
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PRIPOMÍNAME SI

VZNIK PÁPEŽSKÝCHMISIJNÝCHDIEL
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SEMAFOR PRE COVID-19
USMERNENIA VYDANÉ K 1. VLNE PRE DUCHOVNÚ SLUŽBU PLATIA AJ NAĎALEJ.
KU NIM SA PRIPÁJA NASLEDOVNÉ USMERNENIE.

TYP AKTIVITY ČERVENÁ ORANŽOVÁ ZELENÁ

VŠEOBECNÉ OPATRENIA
KONTROLY

ZDROJA NÁKAZY

Všetci účastníci bohoslužieb,
vrátane tých, ktorí predsedajú
a zabezpečujú služby
(koordinátori vstupu
a dezinfekcie, miništranti,
výbermilodarov – tento sa
má realizovaťbuďpo skončení
bohoslužby, alebo vyhradiťna to
určené miesto), majú nosiť
rúška, dodržiavaťsociálny
dištanc – šachovnicové sedenie,
bez spevov, používania
spoločných spevníkov,
modlitebníkov, či sväteničiek.
Prijímanie výlučne na ruku,
odstupy aj v presbytériumedzi
osobamiminimálne
2 metre. Zbory nespievajú.

Všetci účastníci bohoslužieb,
vrátane tých, ktorípredsedajú
a zabezpečujú služby (koordinátori
vstupu a dezinfekcie, miništranti,
výbermilodarov – tento sa má
realizovaťbuďpo skončení
bohoslužby alebo vyhradiťna to
určenémiesto), majú nosiťrúška,
dodržiavaťsociálny dištanc
– šachovnicovésedenie,
obmedzenie spevov, bez používania
spoločných spevníkov,
modlitebníkov, či sväteničiek.
Prijímanie výlučne na ruku. Zbor
spieva v rúškach alebo
so sociálnym dištancom 2 metre
a viacmedzi členmi.

Všetci účastníci bohoslužieb,
vrátane tých, ktorí predsedajú
a zabezpečujú služby, majú nosiť
rúška, dodržiavať sociálny dištanc,
spevy povolené.
Nepoužívanie sväteničiek.
Prijímanie výlučne na ruku.
Zbor môže spievať s dodržiavaním
opatrení u členov zboru.

PRÍCHOD
NA BOHOSLUŽBY

Formou výziev, oznamov
a usmernení pre veriacich
obmedziťúčasťna duchovných
a náboženských aktivitách
osobám z nasledujúcich skupín:
seniori, rizikové skupiny (napr.
onkologickí pacienti, osoby
s kardiovaskulárnym,
imunologickým a respiračným
ochorením) a osoby s akútnou
respiračnou infekciou alebo
ochorením, pri ktorom je
zvýšená telesná teplota (ak
je možné, zabezpečiť
streamovanie, prenosy alebo
záznamy z liturgií), kontrolovať
nasadenie rúška. Aplikovanie
dezinfekcie zodpovednou
osobou –nie chytanie
dezinfekčnej nádoby
vstupujúcimi veriacimi!
Usmerniťk usadeniu podľa
predpisu.

Formou výziev, oznamov
a usmernenípre veriacich
obmedziťúčasťna duchovných
a náboženských aktivitách osobám
z nasledujúcich skupín: seniori,
rizikovéskupiny (napr. onkologickí
pacienti, osoby
s kardiovaskulárnym
imunologickým a respiračným
ochorením) naminimálny počet
(ideálne vyhradenébohoslužby
pre seniorov –krátke, nespievané)
a zákaz účasti osobám s akútnou
respiračnou infekciou alebo
ochorením, pri ktorom je zvýšená
telesná teplota (ak jemožné
zabezpečiťstreamovanie, prenosy
alebo záznamy z liturgií),
kontrolovaťnasadenie rúška.
Aplikovanie dezinfekcie
zodpovednou osobou.

Pri vstupe kontrola nasadenia
rúška a aplikovanie dezinfekcie
zodpovednou osobou.

SPOLOČENSKÉ /
SKUPINOVÉ

AKTIVITY A AGAPÉ

Zakázané, prípadne možné
vmalých skupinkách do max. 30
detí/ birmovancov + rodinní
príslušníci (podľa povolenia
RÚVZ) napr. prvé sväté
prijímanie, birmovka /
konfirmácia (uprednostniť
opakované slávenie - t.j.
rozdelené - napr. počas
niekoľkých nediel alebo dní, tak
aby sa zabezpečili potrebné
opatrenia). Sedenie v rúškach
(okrem času konzumácie
potravy), so zachovaním
sociálneho dištancu a
rozmiestnením stolov na aspoň
2 metre (s obmedzeným počtom
osôb za stolom namax 2)
a s primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.

Napr. prvésv. prijímanie,
birmovka/konfirmácia.
Možnévmenších skupinách podľa
RÚVZ.
Agapéa inéskupinové
aktivity možnépremalé
a uzatvorenéspoločenstvo
do 10 ľudíso záznamom
kontaktov. Sedenie v rúškach
(okrem času konzumácie potravy),
so zachovaním sociálneho
dištancu a rozmiestnením stolov
na aspoň 2metre (s obmedzeným
počtom osôb za stolom namax2)
a s primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.

Obmedzené, čo do počtu osôb
podľa platných opatrení Hlavného
hygienika alebo RÚVZ,
so sociálnym dištancom
medzi účastníkmi,
a s primeranou hygienou rúk
a nosením rúška.

SKRÍNING ÚČASTNÍKOV
SPOLOČNÝCH AKTIVÍT
MIMO LITURGIE (NAPR.
PREDMANŽELSKÉ NÁUKY,
ZVLÁŠTNE MODLITBY
NAPR. ZA ZOSNULÝCH,

A POD.)

Sledovanie príznakov
respiračného ochorenia
pri vstupe (ideálne vyplniť
záznam o bezinfekčnosti)

Sledovanie príznakov respiračného
ochorenia pri vstupe (ideálne
vyplniťzáznam o bezinfekčnosti)

Aktívne informovanie účastníkov
(aj formou plagátov) o opatreniach
a potrebe bezinfekčnosti
pri spoločných podujatiach.



Aktívne informovanie
o opatreniach a potrebe
bezinfekčnosti pri
spoločných podujatiach.
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TYP AKTIVITY ČERVENÁ ORANŽOVÁ ZELENÁ

SKRÍNING DUCHOVNÝCH,
MINIŠTRANTOV,
KOSTOLNÍKOV,
POMOCNÉHO
PERSONÁLU A

DOBROVOĽNÍKOV

Teplota a sledovanie príznakov
každý deň pred začiatkom
spoločných aktivít
(bezprostredne pri príchode).
Napr. miništrovanie
a lektorovanie (čítanie)
a iné úkony nemôžu robiťľudia
s prejavmi respiračnej infekcie.
Duchovní bymali pri prejavoch
respiračnej infekcie zvážiť
maximálne nevyhnutné úkony
(ideálne sa izolovať) a zabrániť
účasti iných podporných osôb v
priestore pri výkone liturgie
(napr. miništranti, kostolník a
pod.);
rozdávaním prijímaniamá
byťv takomto prípade
poverená iná osoba na to
určená. Duchovnýmá
kontaktovaťsvojho lekára
a nadriadeného (dekan,
biskup) so zaslaním interného
hlásenia alebo žiadosti
o zastupovanie. Znížiťpočet
litrurgických úkonov
naminimum, až ich dočasné
zastavenie (podľamožností)
počas liečby.

Teplota a sledovanie príznakov
každý deň pred začiatkom
spoločných aktivít (bezprostredne
pri príchode) napr. miništrovanie
a lektorovanie (čítanie)
a inéúkony.

Aktívne informovanie
účastníkov (aj formou
plagátov) o opatreniach
a potrebe bezinfekčnosti pri
spoločných podujatiach

SKRÍNING ĎALŠÍCH
OSÔB (NAPR.

ADMINISTRATÍVNE
ÚKONYNA FARSKÝCH

ÚRADOCH)

Sledovanie príznakov pri
príchode do budovy (napr.
krstné a sobášne náuky,
nahlásenia pohrebov
a pod.)

Sledovanie príznakov pri
príchode do budovy (napr.
krstnéa sobášne náuky,
nahlásenia pohrebov
a pod.)

Dôkladná hygiena rúk.
Dodržiavajú sa opatrenia
z časti Všeobecné
opatrenia kontroly zdroja
nákazy.

UDEĽOVANIE SVIATOSTÍ
PRI KTORÝCH DOCHÁDZA

KU KONTAKTU
(POMAZANIE CHORÝCH,

KRST, SOBÁŠ)

Vyhradený priestor.
Dôkladná hygiena rúk.
Nemá byťrealizované
skupinové vysluhovanie
sviatostí ale individuálne
pri pomazaní chorých.
Liturgia trvá nevyhnutne
dlhú dobu. Dodržiavajú sa
prísne opatrenia z časti
Všeobecné opatrenia
kontroly zdroja nákazy.

Vyhradený priestor.
Dôkladná hygiena rúk.
Nemá byťrealizované
skupinovévysluhovanie
sviatostíale individuálne
pri pomazaníchorých.
Liturgia trvá nevyhnutne
dlhú dobu. Dodržiavajú sa
prísne opatrenia z časti
Všeobecnéopatrenia
kontroly zdroja nákazy.

Vdomácom prostredí nosenie
štítu, rúška, rukavíc, plášťa a
návlekov v prípade zaopatrovania
chorého s pozitivitou COVID-19
alebo u suspektných osôb.
U negatívnych opatrenia ako
z časti Všeobecné opatrenia
kontroly zdroja nákazy.
V nemocničnom prostredí
a zariadení sociálnych
služieb sa postupuje
striktne podľa smerníc
príslušného zariadenia.

UDEĽOVANIE SVIATOSTÍ
V DOMÁCOM

A NEMOCNIČNOM
PROSTREDÍ INFIKOVANEJ
OSOBE NA COVID-19

Len ak je to nevyhnutné,
udeľovaťv domácom prostredí
– tam nosenie štítu, rúška,
rukavíc, plášťa a návlekov
v prípade zaopatrovania
chorého s pozitivitou COVID-19
alebo u suspektných osôb.
U negatívnych opatrenia ako
z časti Všeobecné opatrenia
kontroly zdroja nákazy.
V nemocničnom prostredí
a zariadení sociálnych
služieb sa postupuje
striktne podľa smerníc
príslušného zariadenia.

Vdomácom prostredínosenie štítu,
rúška, rukavíc, plášťa a návlekov
v prípade zaopatrovania chorého
s pozitivitou COVID-19 alebo
u suspektných osôb.
Unegatívnych opatrenia ako
z časti Všeobecnéopatrenia
kontroly zdroja nákazy.
Vnemocničnom prostredí
a zariadenísociálnych služieb sa
postupuje striktne podľa smerníc
príslušného zariadenia.

Všetci duchovní nosia
OOPP, keďspolupracujú
pri starostlivosti
a duchovnom sprevádzaní
veriacich, predsedaní
liturgie, realizácii
duchovných úkonov a pod.
podľa zásad uvedených
v odporúčaniach pre OOPP
u duchovných. Nosenie
rúšok podľa príslušných
aktivít.

OOPP Všetci duchovní nosia OOPP, keď
spolupracujú pri starostlivosti
a duchovnom sprevádzaní
veriacich, predsedaní liturgie,
realizácii duchovných úkonov a
pod. podľa zásad uvedených
v odporúčaniach pre OOPP
u duchovných. Duchovnímôžu
nosiťvlastné rúška, ale pri
starostlivosti o veriacich
(zaopatrovanie, blízky kontakt,
návšteva v nemocnici, zariadení
sociálnych služieb, hospicu)
musia maťpredpísané
certifikované rúška, respirátor
alebo štíty.

Všetci duchovnínosia OOPP, keď
spolupracujú pri starostlivosti
a duchovnom sprevádzaní
veriacich, predsedaníliturgie,
realizácii duchovných úkonov a
pod. podľa zásaduvedených
v odporúčaniach pre OOPP
u duchovných. Duchovnímôžu
nosiťvlastnérúška, ale pri
starostlivosti o veriacich
(zaopatrovanie, blízky kontakt,
návšteva v nemocnici, zariadení
sociálnych služieb, hospicu) musia
maťpredpísanécertifikované
rúška, respirátor alebo štíty.



Tlačová agentúra Pápežských misijných diel Fides
zverejňuje každý rokmená misionárov a laikov, ktorí
zomreli násilnou smrťou za svoju vieru. Osobitne si ich
pripomíname na výročie smrti sv. Oscara Romera
24. marca, keďslávime Deň mučeníkovmisií.

V roku 2019 prišlo vo svete násilným spôsobom o život
29 misionárov, z toho 18 kňazov, jeden stály diakon, dvaja
rehoľní bratia, dve rehoľné sestry a šesť laikov. Najviac,
pätnásť, ich bolo zavraždených v Afrike, ktorá je už od
roku 2018 na čele týchto tragických úmrtí; v Amerike
prišli o život dvanásti ľudia, v Ázii jedna laička a v Európe
jedna rehoľná sestra.

Na Slovensku si osobitne spomíname na projektovú
manažérku Dobrej noviny Danicu Olexovú, ktorá
zahynula 10. marca 2019 pri leteckom nešťastí v Etiópii,
a na laickú misionárku Emíliu Bihariovú, ktorá prišla
o život pri automobilovej nehode v Tanzánii.

Kresťanov, ktorí prišli o život v službe evanjeliu,
označuje agentúra Fides za svedkov viery, pričom slovo
misionár používa pre všetkých pokrstených vo vedomí, že
„každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol
s láskou Boha v Ježišovi Kristovi“ (Evangelii gaudium 120).

Na základe toho agentúra Fides nedáva do tohto
zoznamu iba misionárov ad gentes v najužšom zmysle
slova, ale usiluje sa doň zaradiť všetkých pokrstených
kresťanov, ktorí prišli násilne o život v službe Cirkvi, hoci
niekedy nie výslovne z nenávisti k viere. Slovo mučeník sa
tu používa v jeho etymologickom význame ako svedok.

Spracovanépodľa agentúry Fides

KŇAZI VMISIJNÝCH KRAJINÁCH VÄČŠINOU
NEDOSTÁVAJÚ STÁLY PLAT A ŽIJÚ IBA Z MILODAROV

Pápežské misijné diela vmene misionárov ďakujú za
omšové milodary, ktoré počas roka 2019 zaslali veriaci zo
Slovenska. Spolu to bolo 96 091 omšových milodarov a
celková suma odoslaná do misijných krajín zo Slovenska
na slávenie svätých omší predstavuje 480 455 eur.

Sväté omše boli slávené v týchto krajinách: Angola,
Benin, Burkina Faso, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Filipíny,
Gabon, Guinea Bissau, Kamerun, Kazachstan, Kongo,
Libéria, Papua-Nová Guinea, Peru, Pobrežie Slonoviny,
Rwanda, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Taiwan,
Thajsko, Timor, Togo, Trinidad.

Peniaze a úmysly sa posielajú priamo do týchto krajín
alebo do Ríma, kde ich jednotlivé sekretariáty Pápežských
misijných diel prerozdeľujú. Omšovýmilodar je vzácny
dar pre misie.

Pre mnohých kňazov znamená požehnanie, darcovia si
vďaka nemumôžu uvedomiť univerzálnosť Cirkvi. Všetky
milodary a úmysly darcov sú evidované v národnej
kancelárii Pápežských misijných diel na Slovensku.

Ivan Kňaze, riaditeľPápežskýchmisijných diel na Slovensku

OMŠOVÝMMILODAROMMÔŽETE POMÔCŤMISIONÁROM
AJ V ROKU 2020

Milodar môžete poslať prevodom na účet
SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP).

Do poznámky napíšte svoju adresu alebo e-mail.

Adresa majiteľa účtu:
Pápežské misijné diela,

Lazaretská 32,
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava.

Formulár na zapísanie úmyslov svätých omší je dostupný
nawww.misijnediela.sk.

Bližšie informácie na 02/529 64 916 alebo
info@misijnediela.sk.

Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; na novénu, teda
9 svätých omší 45 eur; na gregoriánske sväté omše, teda

30 svätých omší 150 eur.

Vmene misionárovďakujeme.

6 Farský informátor
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NÁSILNOU SMRŤOU ZOMRELO VLANI 29 MISIONÁROV



Sv. ruženec vmesiaci októbri sa bude modliť pol hodiny
pred sv. omšou spolu s kňazom.
Streda – 7. október – Celodenná poklona pred Najsvätejšou
Sviatosťou oltárnou bude v Nacinej Vsi od 9:00 do 16:00.
Nedeľa – 4. október – zbierka na dobročinné diela Svätého Otca
Nedeľa – 11. október –mesačná zbierka na kostolné
potreby
Piatok – 14. október – detská svätá omša o 17:00 vo farskom
kostole v Nacinej Vsi. Pred svätou omšou sa budú deti
modliť posvätný ruženec.
Nedeľa – 18. október – zbierka namisie

Vnedeľu v noci 25. októbra sameníčas. O 3:00h letného času
posúvamehodiny na 2:00h stredoeurópskeho času.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Všetkým svätými:

Utorok – 27. október – Vybuchanec: 16:30 – 17:00

Streda – 28. október – Lesné: 16:00 – 17:00

Štvrtok – 29. október – Petrovce n/L: 15:00 – 17:00

Piatok – 30. október – Nacina Ves: 15:00 – 17:00

POŽEHNANIE ÚRODY
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Aj dnes robí mnohým ľuďom problém, prečo majú
prosiť Boha o požehnanie úrody. Niektorí sa pýtajú; prečo
sa treba modliť o požehnanie úrody, pred a po jedle. Veď
keďbudeme statočne pracovať, zem vydá úrodu, stačí len
pracovať a nestrácať čas na recitovanie nejakých
modlitieb, ktoré sú len stratou času, ktorýmôžeme
venovať práci.
Pán Ježiš raz povedal: „Nielen z chleba žije človek, ale

z každého slova, ktorévychádza z Božích úst.“(Mt4,4). Tieto
Ježišove slová a ich pravdivosť vo vlastnom živote ľudia
spoznali veľmi často. Jedni skutočne pracovali a nemodlili
sa, urobili všetko – a neurodilo sa, preto reptali proti Bohu.
Ale prečo? Veďvyhlásili, že na to, aby sa urodilo,
nepotrebujú Boha, ale stačí poctivá práca. Iným sa
urodilo. Naplnili svoje sýpky tak ako boháč v Ježišovom
podobenstve a povedali si: „Duša, mášveľkézásoby na
mnohéroky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“(Lk12,19).
Pán Ježiš na adresu boháča povedal: „Blázon! Ešte tejto noci
požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk
12,20).

Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM. spomína: „Tak
je dnes časmodliťsa a prosiťBoha o požehnanie úrody. Vškole nás

v šesťdesiatych rokoch učili, že na konci tohto storočia užbudeme
maťtakúmoc, že budeme riadiťpočasie. Keďbudeme chcieťmať
teplo, takbude teplo, keďbudeme chcieťmaťdážď, takbude pršať.
Hľa, aký nezmysel nás učili tí, čo zradili Boha!Naplňme svoje srdcia
vďačnou prosbou kBohu, aby požehnal našu prácu, aby sa nám
úroda stala posilou pre naše telá, aby sme vytrvali tu na zemi vo
viere v Boha, bez veľkých ťažkostí.“

Antónia Nováková

OZNAMYNAOKTÓBER 2020

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA OKTÓBER

Evanjelizačný: Aby mohli maťveriaci laici, najmä
ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných
miestach v Cirkvi.
Úmysel KBS: Aby všetci, ktorízasvätili svoj život
Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

NEDEĽAAKNIHY...

Takéto letné nedeľné popoludnia s knihami sú úžasné.. .:)

Odporúčam jednu z kníh, ktoré som počas leta dočítala.

Dievčatko Momo a stratený čas.

Je síce písaná v štýle rozprávky (vek 9+) – ale autorMichael

Ende (poznáte ho ako autora Nekonečného príbehu) veľmi

dobre reflektoval zmeny doby a to, ako mnoho vecívplýva

na človeka a ako v spleti tých zmien človekmôže stratiťčosi

veľmi cenné.. . a niekedy i sám seba.

Myslím, že ak by ju písal dnes, možno by bol prekvapený,

čo všetko zápasío ľudskú pozornosťamožno by dej nabral

dramatickejšíspád. Podotýkam, že bola napísaná

pred 50 rokmi.

Ako to užv rozprávkach býva, o ľudskú hodnotu,

o samotného človeka sa zvádza boj - dobra a zla.

A rozprávky mám rada preto, že v nich dobro víťazí:).

Je to veľmi poučná kniha, nielen pre deti a mňa ešte viac

fascinuje ako v nejMichael Ende, aj keďzľahka, ale predsa,

načrtáva rozmery kresťanstva a toho, ako sa v konečnom

dôsledku Láska a Ten, kto ju maximálne reprezentuje musí

a sám chce pre záchranu ľudstva obetovať.. .

Lenka Pčolinská
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28. 9., PO sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci 15:00 – 17:00 Nacina Ves – spoveď
17:00 Nacina Ves

29. 9., UT sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 15:30 Petrovce n/L
30. 9., ST sv. Hieronym, kňaz a učiteľCirkvi 16:00 – 17:00 Lesné – spoveď

17:00 Lesné
1. 10., ŠT sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi 15:00 – 17:00 Petrovce n/L – spoveď

17:00 Petrovce n/L
2. 10., PI sv. anjeli strážcovia 15:00 – 15:30 Vybuchanec – spoveď

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

3. 10., SO sv. Maximián; sv. Dionýz Aeropagita 8:00 Lesné
18:00 Vybuchanec

4. 10., NE 27. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Lesné
sv. FrantišekAssiský 9:15 Nacina Ves

10:30 Petrovce n/L
5. 10., PO sv. Placidus, mučeník; sv. Mária Faustína, panna 17:00 Nacina Ves
6. 10., UT sv. Bruno, kňaz; sv. Viera, mučenica 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
7. 10., ST Panna Mária Ružencová; sv. Justína, panna a mučenica 17:00 Lesné
8. 10., ŠT sv. Pelágia, panna a mučenica 17:00 Petrovce n/L
9. 10., PI sv. Dionýz, biskup, a spoločníci, mučeníci; sv. Ján Leonardi, kňaz 17:00 Nacina Ves
10. 10., SO sv. František Borgiáš; sv. Daniel Comboni 8:00 Nacina Ves
11. 10., NE 28. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L

bl. Ján XXIII., pápež 9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

12. 10., PO sv. Maximilián, biskup; sv. Sefarín, rehoľník 17:00 Nacina Ves
13. 10., UT sv. Koloman; sv. Eduard 15:30 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
14. 10., ST sv. Kalixt I., pápež a mučeník 17:00 Lesné
15. 10., ŠT sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi; sv. Tekla 17:00 Petrovce n/L
16. 10., PI sv. Hedviga, rehoľníčka; sv. Mária Margita Alacoqueová, panna 17:00 Nacina Ves
17. 10., SO sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 17:00 Lesné

18:00 Petrovce n/L
18. 10., NE 29. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Suché

sv. Lukáš, evanjelista 9:15 Nacina Ves
10:30 Vybuchanec

19. 10., PO sv. Ján de Brébeufa Izák Jogues, kňazi, a spoločníci, mučeníci; 17:00 Nacina Ves
sv. Pavol z Kríža, kňaz

20. 10., UT sv. Vendelín 15:30 Petrovce n/L
17:00 Vybuchanec

21. 10., ST sv. Hilarion; sv Uršuľa 17:00 Lesné
22. 10., ŠT sv. Salome; sv. Kordula 17:00 Petrovce n/L
23. 10., PI sv. Ján Kapistránsky, kňaz 17:00 Nacina Ves
24. 10., SO sv. AntonMária Claret, biskup 8:00 Nacina Ves
25. 10., NE 30. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L

sv. Chryzant a Dária, mučeníci; sv. Maurus, biskup 9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

26. 10., PO sv. Evarist, pápež a mučeník 17:00 Nacina Ves
27. 10., UT sv. Sabína 16:30 – 17:00 Vybuchanec – spoveď

17:00 Vybuchanec
28. 10., ST sv. Šimon a Júda, apoštoli 16:00 – 17:00 Lesné – spoveď

17:00 Lesné
29. 10., ŠT sv. Felicián, mučeník; sv. Zenóbius, kňaz a mučeník 15:00 – 17:00 Petrovce n/L – spoveď

17:00 Petrovce n/L
30. 10., PI sv. Marcel, stotník; sv. Eutropia, mučenica 15:00 – 17:00 Nacina Ves – spoveď

17:00 Nacina Ves
31. 10., SO sv. Wolfgang, biskup; bl. Krištof, kňaz 8:00 Nacina Ves




