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V týchto dňoch som vmédiách zaregistroval slová
emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorými reagoval
na smrť svojho priateľa, kňaza, rehoľníka a akademika
Gerharda Winklera. V liste nemeckému kňazovi,
ktorému poďakoval, že ho informoval o jeho úmrtí,
napísal:
„Zo všetkých mojich kolegov a priateľov mi bol (Gerhard

Winkler) najbližší. Teraz sa dostal do posmrtného života,
kde na neho určite čaká veľa priateľov. Dúfam, že sa knim
čoskoro budemmôcťpripojiť.“
V týchto slovách 94 ročného emeritného pápeža cítiť
pripravenosť na smrť a tiež túžbu po novej forme života.

Slávnosť Všetkých svätých a Spomienka na všetkých
zosnulých veriacich, upriamujú našu pozornosť na
pozemskú pominuteľnosť. Počas týchto dní sa duchovne
spájame s tými, ktorí už nie sú medzi nami. V tichej
modlitbe sa zastavíme pri hroboch našich blízkych.
Položíme na nich kvety, zapálime sviečku. Amožno si
uvedomíme, že tak ako zomreli naši blízki, aj my raz
zomrieme.

Pápež František v jednej svojej homílii povedal:
„Koľkokrát nás podvádza ilúzia, že sme tu večne.“Zároveň
poukázal na istotu smrti, o ktorej sa píše v Biblii, ale aj na
to, že Pán nám ju predstavuje vždy ako „stretnutie s ním“
a sprevádza ju slovom „nádej“.
„Pán nám vraví, aby sme boli pripravenína stretnutie.

Smrťje stretnutím: je to on, kto nás prichádza navštíviť, je

to on, ktorý nás prichádza vziaťza ruku a zobrať
so sebou.“
Svätý Otec tiež zdôraznil, aby sme sa dobre pripravili
na chvíľu, keďsa ozve zvonec, keďPán zaklope na naše
dvere, aby sme boli pripravení otvoriťmu s dôverou
a dodal:
„Zo všetkých tých vecí, ktoré sme si nazbierali, ktoré sme

si našetrili, počestných a dobrých, si neodnesieme nič. Ale
zaiste si odnesieme Pánovo objatie. Pomyslime na vlastnú
smrť: ja zomriem.. . kedy?Vkalendári to nie je zaznačené,
ale Pán to vie. A prosme Pána: „Pane, priprav mi srdce,
aby som zomieral dobre, aby som zomieral v pokoji,
aby som zomrel s nádejou.“A toto je slovo, ktorémusí
nášživot stále sprevádzať, nádej žiťs Pánom tu, a potom
žiťs ním tam na druhej strane. Za túto milosťsa spoločne
modlime.“

Nech slová oboch pápežov sú pre nás povzbudením
aj poučením počas nasledujúcich dušičkových dní. Nech
nás nasmerujú k dobrému pozemskému životu, ktorý
nám otvára brány večného života. Nech hodina smrti
bude pre nás nádhernou chvíľou stretnutia s Kristom
a našimi blízkymi.

Duchovný otec Emil

„PANE, PRIPRAVMI SRDCE, ABY SOM ZOMIERAL DOBRE, ABY SOM ZOMIERAL V POKOJI, ABY SOM ZOMREL S NÁDEJOU.“

BYŤ PRIPRAVENÝ NA SMRŤ

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých
zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlísaModlitbu Pána a urobívyznanie viery
(Verím v Boha), môže získaťúplnéodpustky, ktorésa
môžu privlastniťiba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniťtri
podmienky: sv. spoveď(krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba
na úmysel Sv. Otca (stačíOtčenáš, Zdravas a Sláva).
A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiťakúkoľvek
pripútanosťkhriechu aj kvšednému.
Tieto odpustky možno získaťod poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň
mysľou sa pomodlíza zosnulých, môže získaťodpustky,
ktorésa môžu privlastniťiba dušiam v očistci, raz
denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniťaj
ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveďvšakstačína všetky
odpustky.

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH
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VKošickej arcidiecéze sa v nedeľu 17. októbra 2021
slávnostnou svätou omšou oficiálne otvorila diecézna
fáza synodálneho procesu, ktorý je zameraný na hlbšie
zapojenie všetkých pokrstených členov Cirkvi do plnenia
jej misie.

Synodálna cesta má za úlohu rozprúdiťmyšlienky,
duchovnú silu, nové pôsobenie Ducha Svätého, nové
inšpirácie. Svätú omšu pri otvorení synody s témou
„Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasťamisia“
slúžil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Diecézna fáza synody
bude do apríla budúceho roka prebiehať na úrovni
miestnych cirkví, potom postúpi na kontinentálnu
úroveň a uzavrie sa zasadnutím biskupov, ktoré sa
uskutoční v októbri 2023 v Ríme.

Vo svojom príhovore arcibiskup Bernard Bober pozval
veriacich, aby na farskej úrovni aktívne diskutovali
a ponúkli svoje myšlienky ako novým spôsobom
a účinnejšie ohlasovať Evanjelium v dnešnom svete.
Zamýšľal sa tiež nad spôsobom ako osloviť a pozvať
veriacich k spoluzodpovednosti za cirkev.
Koordinátorom synodálneho procesu v košickej
arcidiecéze bol menovaný farár z Farnosti Božieho
milosrdenstva v Košiciach Peter Sýkora (na fotografii
v rozhovore so Svätým Otcom pápežom Františkom počas
jeho nedávnej návštevy Slovemska), ktorý povedie
koordinačný tím v arcidiecéze. Oni budú nápomocní pri
realizovaní farských synodálnych stretnutí. Táto fáza
potrvá do konca marca 2022.

Prevzaté z internetovej stránky košickej arcidiecézy:
ke-arcidieceza.sk

ZAČÍNA DIECÉZNA FÁZA BISKUPSKEJ SYNODY



Kuba má významnú geografickú polohu v Karibiku.
Hlavné a zároveň aj najväčšie mesto je Havana (La
Habana). Rozprestiera sa na najväčšom ostrove Veľkých
Antíl. Na hlavný ostrov pripadá 94 % územia. Má
pretiahnutý tvar je 1 275 km dlhý a 31 až 191 km široký.
Ďalej sa rozprestiera na 1 600 väčších či menších
ostrovoch. Celková plocha štátu je 110 922 km².

Kuba je etnicky veľmi rozmanitá, obyvatelia svoj pôvod
odvodzujú predovšetkým od dobyvateľov z historického
Španielska a černošských otrokov zo západnej Afriky.
Najväčšiu skupinu tvoria belosti (64 %), mulati (26,6 %) a
černosi (9,3 %). Nezanedbateľná je čínska menšina, ktorá
tvorí už viac ako 1 % obyvateľov a v Havane má vlastnú
čínsku štvrť. V súčasnosti na Kube žije asi 11,2 milióna
obyvateľov.
Rímskokatolícka cirkev na Kube je najväčšou cirkvou
v krajine. Napriek roky trvajúcemu útlaku Castrovho
režimu, sa k nej hlási väčšina kubánskych veriacich.

Kuba bola od čias španielskej kolonizácie v 16. storočí
silno katolíckou krajinou a túto pozíciu si udržala až do
roku 1959, kedy sa moci ujal Fidel Castro a začali sa
presadzovať protikatolícke opatrenia. V roku 1962 sa
Kuba stala oficiálne ateistickým štátom. Od roku 1959,
kedy rímskokatolícki veriaci tvorili takmer 70 %
obyvateľstva, klesol počet veriacich do roku 1979 na
polovicu. V priebehu prvých rokov po revolúcii opustili
krajinu asi tri štvrtiny zo 700 kňazov. Veriaci mali
zakázané vstupovať do Komunistickej strany Kuby a
dokonca v rokoch 1969 – 1998 bola zakázané aj slávenie
Vianoc. Pritom Kuba od roku 1935 neprerušila
diplomatické styky s Vatikánom.
V roku 1980 došlo síce k zlepšeniu vzťahovmedzi
Vatikánom a kubánskou vládou, ale napríklad ešte v roku
1988 bolo na Kube menej ako 200 kňazov. Významné
uvoľnenie nastalo po tom, čo v roku 1996 prijal pápež Ján
Pavol II. Fidela Castra a po tom, čo v roku 1998 sám
navštívil Kubu – počas návštevy slúžil v Havane omšu, na
ktorej sa zúčastnilo asi milión Kubáncov. V roku 2012
navštívil Kubu aj pápež Benedikt XVI. a v roku 2015
pápež František.
V súčasnosti rímskokatolícka cirkev na Kube
prevádzkuje niekoľko škôl, charitných domov a
nemocníc a kňazský seminár v Havane. Hlási sa k nej asi
polovica obyvateľov, zväčša však len formálne – na
nedeľných bohoslužbách sa zúčastňuje pravidelne len
okolo 150 tisíc veriacich.

Patrónkou Kuby je Panna Maria Milosrdná z Cobre
(Vírgen de la Caridad del Cobre), jej sochu nájdeme
v najvýznamnejšom kubánskom pútnickommieste
El Cobre v horách nedaleko Santiaga de Cuba.

spracované podľa wikipedia.org
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PREČO PRÁVE KUBA?

Vnedeľu 26. septembra 2021 prebiehala vo všetkých slovenských kostoloch zbierka na pomocprenúdznych na Kube. Zbierka
chce byťjedným z ovocínávštevy Svätého Otca, ktorý opakovaneupriamuje pozornosťna bratov a sestry, ktorímajú ťažkosti,
zostávajú všakprehliadaní. Mnohíveriaci si kládli otázku, prečo práve zbierka preKubu.
ProblémyKuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcejmateriálnej chudoby v tejto krajine je pre
nás pripomienkou toho, žemámebyťza čo vďační, a zároveň by smenemali prehliadaťtých, ktorírovnakéšťastie nemajú.
Našim cieľom je podeliťsa, takako sa vminulosti inípodelili s nami, keďsme to potrebovali.
„Vspolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Caritas Cuba vznikla práve tátomyšlienka a padol návrh urobiťzbierku,
ktorá budepotompretavená domateriálnej pomoci – bude to tedamateriálna potravinová zbierka. Zbierka sa neskončí
jednou nedeľou, ale budemožnosťprispievaťna účetvo Všeobecnej úverovej bankeSK31 0200 0000 0044 9834 3155aždo konca
roka,“uviedol hovorca KBSMartin Kramara.
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Bratislava 29. septembra (TKKBS) Kuba ocenila gesto
solidarity slovenských veriacich po návšteve pápeža
Františka na Slovensku. Reagovala tým na zbierku, ktorú
ohlásili biskupi Slovenska. Vďačnosť za ňu dnes vyjadrila
veľvyslankyňa Kuby Yamila Sonia Pitová Montesová,
ktorú prijal predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský a výkonný sekretár KBS Ivan
Ružička. Prinášame komuniké zo stretnutia.

Na tomto stretnutí obe strany potvrdili existenciu
dobrých vzťahov s cirkevnými hodnostármi na Kube.
Veľvyslankyňa poďakovala za možnosť uskutočniť toto
stretnutie a zároveň vyjadrila vďačnosť za prejavy
solidarity a spolupráce slovenských biskupov s
kubánskym ľudom.
Pán arcibiskup Zvolenský zase vyjadril svoju
spokojnosť s týmto stretnutím a s vďačnosťou
pripomenul, ako kubánski lekári pomáhali v Taliansku
v najťažších momentoch pandémie vírusu Covid-19.
Zároveň vyjadril svoju úctu k úsiliu, ktoré sme
vynaložili pre dobro nášho ľudu, a to aj napriek ťažkej
situácii, v ktorej sa nachádzame, a potvrdil, že Kuba je
krajina s perspektívami do budúcna.

Kubánske veľvyslanectvo veľmi ďakuje pánovi
arcibiskupovi Zvolenskému za toto prijatie.

Zároveň prinášame vyjadrenie veľvyslankyne Kuby
Yamily Sonie Pitovej Montesovej

„Je už tradíciou, že katolícka cirkev na Kube prijíma dary
z cirkevných organizáciíostatných krajín a od sesterských
inštitúcií. Tieto dary sú pravdaže prijímané s veľkou
vďakou a rešpektom.

Pri prijímanítýchto darov určených predovšetkým ľuďom,
ktorísú z rôznych príčin považovaníza tých
najzraniteľnejších, sa prísne dodržiavajú stanovené
opatrenia.

Toto je tiež súčasťou náboženskej slobody, ktorú požívajú
veriaci na Kube. Tieto dary obyčajne na Kube prijíma
Konferencia biskupov Kuby a charitatívna organizácia
Caritas Cuba. Práve tieto inštitúcie majú skúsenosti
s prijímaním a distribúciou takýchto darov.

Na našom stretnutís Mons. Stanislavom Zvolenským,
predsedomKonferencie biskupov Slovenska sme vyjadrili
našu vďaku za vypísanie zbierky pre Kubu a zároveň sme
vysvetlili, čo všetko robínaša vláda pre boj s pandémiou
vírusu COVID-19. Spomenuli sme okrem iného aj vakcíny
vyvinuté kubánskym biotechnologickým sektorom.

Pán arcibiskup nám vysvetlil, že po dôkladnej úvahe
biskupi Slovenska užpred návštevou Jeho Svätosti mysleli
na Kubu, keďže ide o latinskoamerickú krajinu, ktorú si
Jeho Svätosťcení. Navyše, ako je dobre známe, Kubu
navštívili traja pápeži. Ďalším dôvodom bolo, že kubánsky
ľud bol vždy veľmi solidárny a ľudský, tak ako sa to
prejavilo počas najťažších momentov pandémie, keďnaši
lekári pomáhali v Taliansku.

Dnes Kuba, tak ako i ostatné krajiny, prechádza ťažkou
situáciou, no ako povedal pán arcibiskup Zvolenský, sme
krajina, ktorá určite má budúcnosť.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.“

ZBIERKA PRE KUBU SA DÁ PODPORIŤ DO KONCA
KALENDÁRNEHO ROKA 2021.

prevzaté z TKKBS.sk

SOLIDARITA SLOVENSKÝCH VERIACICH PO NÁVŠTEVE PÁPEŽA

KUBA OCENILA GESTO

Predseda Konferencie biskupov Slovenska,
arcibiskup Stanislav Zvolenský s veľvyslankyňou
Kuby, Yamilou Soniou PitovouMontesovou.

Kuba na historickej mapeHermanaMolla z prvej
polovice 18. storočia



Vo všetkých slovenských kostoloch bola v nedeľu
26. septembra 2021 zbierka na pomoc pre núdznych
na Kube. Povzbudenínávštevou a podnetmi Svätého
Otca Františka sa ju rozhodli vyhlásiťslovenskí
biskupi. „Je to zázrak,“zareagoval na rozhodnutie
slovenských biskupov člen Spoločnosti Božieho Slova
P. Michal Vrták, SVD, ktorý pôsobína ostrove
od novembra 2017.

Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil po štúdiu
žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku
v roku 2008. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 2009
a doživotné v roku 2015. Jeho misijným určením je
Provincia Mexiko – Kuba. Po tom, ako biskupi vyhlásili
zbierku pre Kubu, kde pôsobí, ho táto správa „zaskočila“.
„Pokiaľje mi známe, k dnešnému dňu pôsobia na Kube len
traja misionári zo Slovenska vrátane mňa. Odminulej
nedele, vždy keďsami dalo (nie vždy to bolo možné kvôli
povinnostiam alebo vďaka tomu že sme práve vtedy nemali
elektrinu a internet) som sledoval návštevu pápeža
Františka na Slovensku. A teraz sa naši pastieri doma
rozhodli, že ovocíme jeho návštevy, ktorú sme sledovali,
prepoja s Kubou, kde sme. Úžasné rozhodnutie,“hovorí
P. Michal.

Verbista Michal ďalej povedal, že slová pápeža
Františka o tom, ako je potrebné hľadať nové spôsoby ako
sa priblížiť k človeku sú veľmi aktuálne aj u nich na Kube,
kde už odmarca 2020 žijú v provizóriu lockdownu.
„Cirkev na Kube sa usiluje prinášaťnádej všetkým, ktorí
potrebujú povzbudenie a ide ažna hranu svojich možností
pri poskytovanímateriálnej pomoci vo forme jedla a liekov.
Vlastne by bolo správne napísať, že je to ďaleko za hranou
tunajších možností, pretože keby nebolo dobrodincov, ktorí
túto pomoc na Kubu posielajú, mohli by sme sa dnes len
bezmocne prizeraťchorobám, ktoré v európe vyliečia pár
tabletkami a narastajúcemu počtu hladujúcich,“hovorí

P. Michal, ktorý prijal kňazskú vysviacku v júni 2017 z rúk
biskupa Mons. Františka Rábeka.

„Keďsa ma kamarát zo Slovenska spýtal, že či si
uvedomujem aká je to veľká vec, že sa uskutoční zbierka
pre potreby núdznych na Kube vo všetkých slovenských
kostoloch, uvedomil som si, že naše svety sú od seba
skutočne vzdialené a to aj myšlienkovo. Pokúsim sa to
vysvetliť. Ľudia na Slovensku majú počas kalendárneho
roka množstvo finančných zbierok. Niektoré sú miestne,
iba vo farnosti iné diecézne, ďalšie sú celonárodné
a potom sú také ktoré sa konajú v celej Cirkvi, ako napr.
zbierka od Božieho hrobu. Pri toľkých zbierkach neraz
človek už ani poriadne nepočúva na čo to ide a buď
prispeje lebo by to spravil tak či tak alebo si povie, že dá
nabudúce. . . To je z pohľadu toho, kto dáva,“vysvetľuje
absolvent štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej
univerzity v Bratislave.

„Z nášho pohľadu tu na Kube, je táto zbierka zázrak. Nič
menej ako zázrak. Denne sme konfrontovanís novými
a novými prípadmi, kedy ľudia nemajú prístup
knajzákladnejším liekom alebo trpia dlhodobou
podvýživou. A to, že niekto nesebecky, anonymne
a úprimne prispeje do zbierky pre ľudí, ktorých nepozná, je
zázrak. Preto vám všetkým aj prostredníctvom týchto
mojich slov a v mene Kubáncov ďakujem. Mám nádej, že
v budúcnosti sa tí, ktorých zasýti chlieb zo Slovenska,
budú môcťprísťposilniťaj chlebom Slova do Diecézneho
biblického centra sv. Jozefa Freinademetza v Holguíne,
ktoré tu v mene verbistov spravujem,“dodal pre Tlačovú
kanceláriu KBS P. Michal, rodák z Nedožier-Brezian.

prevzaté z TKKBS.sk

6 Farský informátor

ZBIERKA PRE KUBU?
JE TO ZÁZRAK, REAGUJE VERBISTA MICHAL VRTÁK, SVD

Člen Spoločnosti Božieho Slova P. Michal Vrták, SVD

Pred jedným z rímskokatolíckych kostolov v Havane
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VO  FARNOSTIACHOKRESOV  KDE
  PLATÍ   3. STUPEŇOHROZENIA:
ČIERNA FARBA
 
Povinné nosenie respirátora
v  interiéri a rúška v exteriéri
s výnimkami

Podmienky kapacity pre jednotlivé
protokoly

Základ:
• maximálne 1 osoba na 25 m2
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 1 osoba na 15 m2
• s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• maximálne 100 osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)
Povolené s podmienkou dodržania
kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
• maximálne 6 osôb, s výnimkou
pohrebov
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 6 osôb, s výnimkou
pohrebov
• s poviným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• maximálne 100 osôb, za prísnych
protiepidemických opatrení
• s povinným zoznamom účastníkov

  VO  FARNOSTIACHOKRESOV
KDE    PLATÍ   2. STUPEŇOHROZENIA:
BORDOVÁ FARBA
 
Povinné nosenie respirátora
v  interiéri a rúška v exteriéri
pre vzdialenosťmenšiu než 2 m
 
  Podmienky kapacity pre jednotlivé
protokoly

Základ:
• maximálne 1 osoba na 15 m2
• ak je plocha menšia ako 90 m2 tak
maximálne 6  osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 25% kapacity a
maximálne 50 osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• bez limitu
• s povinným zoznamom účastníkov

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)
Povolené s podmienkou dodržania
kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
• maximálne 6 osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 25% kapacity
• pokiaľnie je určiteľná kapacita
maximálne do 50 osôb
• s poviným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• bez limitu
• s povinným zoznamom účastníkov

VO FARNOSTIACHOKRESOV
KDE  PLATÍ   1. STUPEŇOHROZENIA:
ČERVENÁ FARBA
 
Povinné nosenie respirátora
v  interiéri a rúška v exteriéri
pre vzdialenosťmenšiu než 2 m
 
  Podmienky kapacity pre jednotlivé
protokoly

Základ:
• maximálne 1 osoba na 15 m2
• ak je plocha menšia ako 150 m2 tak
maximálne 10  osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 25% kapacity a
maximálne 150 osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• bez limitu
• s povinným zoznamom účastníkov

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)
Povolené s podmienkou dodržania
kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
• maximálne 10 osôb
• s povinným zoznamom účastníkov

OTP:
• maximálne 25% kapacity
• pokiaľnie je určiteľná kapacita
maximálne do 150 osôb
• s poviným zoznamom účastníkov

Kompletne zaočkovaní:
• bez limitu
• s povinným zoznamom účastníkov

PODMIENKYPRE BOHOSLUŽBY

Pondelok – 1. november 2021
Všetkých svätých – prikázaný sviatok
sv. omše budú takto:
8:00 – Lesné,
9:15 – Petrovce n/L,
10:30 – Nacina Ves – odpustová slávnosť

Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť
Všetkých svätých budú takto:
14:00 – Nacina Ves,
15:00 – Petrovce n/L

Utorok – 2. november 2021
Spomienka na všetkých zosnulých
veriacich – sv. omše budú takto:
16:00 – Petrovce n/L,
17:00 – Vybuchanec,
18:00 – Nacina Ves
Piatok – 12. november 2021
detská svätá omša o 17:00 vo farskom
kostole v Nacinej Vsi

Nedeľa – 14. november 2021
dobročinná zbierka sv. Alžbety

Nedeľa –21. november 2021
mesačná zbierka na kostolné potreby

V rámci pandemických opatrení sa okres
Michalovce nachádza v čiernej farbe
(3. stupeň ohrozenia).

V našich kostoloch pri svätých
omšiach sa riadime týmto poriadkom:

Pondelok–piatok–režim základ (všetci
– neočkovaní i očkovaní) – 1 osoba na
25 m2.

Sobotnévečernéomše vNacinejVsi sú
vyhradené pre neočkovaných.

Nedele a SviatokVšetkých svätých –
režim pre očkovaných –maximálne
100 veriacich.

Pri všetkých režimoch je povinný
zoznam účastníkov a tiež respirátor.

Zo života farnosti: október

Pokrstili sme:
Damián Bogar – Nacina Ves
Bianka Bogarová– Nacina Ves
Michelle Slišková – Nacina Ves

Nech sa vzmáhajú v múdrosti,
veku a v obľube u Boha i ľudí!

Opustili nás:
Emília Tokárová, r. Miškovičová
Nacina Ves
Rok narodenia – 1955
Magdaléna Kokočáková, r. Balická
Nacina Ves
Rok narodenia – 1935
Elena Vaľková, r. Valiková
Nacina Ves
Rok narodenia – 1950

Odpočinutie večnédaj im Pane
a svetlo večnénech im svieti,
nech odpočívajú v pokoji.

OZNAMY
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

ROZPIS SVÄTÝCHOMŠÍ NANOVEMBER 2021

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBY NA NOVEMBER
VŠEOBECNÝ: ZA ĽUDÍ, KTORÍ TRPIA DEPRESIAMI ALEBO SÚ NA POKRAJI SO SILAMI, ABY NACHÁDZALI
PODPORU A SVETLO, KTORÉ ICH ZNOVU OTVORÍ PRE ŽIVOT.
ÚMYSEL KBS: ABY SME PAMÄTALI NA NAŠICH ZOSNULÝCH A ZÍSKAVALI PRE NICH ODPUSTKY.

1. 11., PO Všetkých svätých - PRIKÁZANÝ SVIATOK 8:00 Lesné
9:15 Petrovce n/L
10:30 Nacina Ves

2. 11., UT sv. Malachiáš; Spomienka na všetkých vených zosnulých (Dušičky) 16:00 Petrovce n/L
17:00 Vybuchanec
18:00 Nacina Ves

3. 11., ST sv. Martin z Porres, rehoľník; sv. Hubert, biskup; sv Silvia 17:00 Lesné
4. 11., ŠT sv. Karol Boromero, biskup 17:00 Petrovce n/L
5. 11., PI sv. Imrich 16:00 Vybuchanec

17:00 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

6. 11., SO 8:00 Lesné
sv. Leonard, pustovník 17:00 Petrovce n/L

18:00 Nacina Ves
7. 11., NE 32. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Lesné

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

8. 11., PO sv. Bohumír, biskup 17:00 Nacina Ves
9. 11., UT Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sv. Teodor Studita,opát 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
10. 11., ST sv. Lev Veľký, pápež a učiteľCirkvi 17:00 Lesné
11. 11., ŠT sv. Martin z Toursu, biskup 17:00 Petrovce n/L
12. 11., PI sv. Jozafát, biskup a mučeník 17:00 Nacina Ves
13. 11., SO sv. Stanislav Kostka; sv. Lívia, panna; sv. Eugen, biskup; sv. Anežka Česká 17:00 Nacina Ves

18:00 Vybuchanec
14. 11., NE 33. nedeľa v Cezročnom období 8:00 Petrovce n/L

9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

15. 11., PO sv. Albert Veľký, biskup a učiteľCirkvi; sv. Leopold Zbožný, markgróf 17:00 Nacina Ves
16. 11., UT sv. Margita Škótska, kráľovná; sv. Gertrúda, panna 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
17. 11., ST sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 17:00 Lesné
18. 11., ŠT Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov;

bl. Karolína Kózka, panna a mučenica 17:00 Petrovce n/L
19. 11., PI sv. Mechtilda 17:00 Nacina Ves
20. 11., SO sv. Félix z Vailos, vyznávač 17:00 Nacina Ves

18:00 Petrovce n/L
21. 11., NE Nedeľa Krista Kráľa 8:00 Suché

9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

22. 11., PO sv. Cecília, panna a mučenica 17:00 Nacina Ves
23. 11., UT sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
24. 11., ST sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci; sv. Emília 17:00 Lesné
25. 11., ŠT sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica 17:00 Petrovce n/L
26. 11., PI sv. Silvester Guzzolini, opát 17:00 Nacina Ves
27. 11., SO sv. Virgil; bl. Bronislav 17:00 Nacina Ves

18:00 Lesné
28. 11., NE 1. adventná nedeľa 8:00 Vybuchanec

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

29. 11., PO sv. Saturnin, biskup; bl. Alfréd, kňaz a mučeník 17:00 Nacina Ves
30. 11., UT sv. Ondrej, apoštol 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec




