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VEĽKÁ NOC JE ČAS,
KEDY SA ŠÍRI RADOSŤ A ŠŤASTIE,

KTORÉ KRISTUS PRINIESOL
DO NAŠICH ŽIVOTOV,

KAŽDÉMU KOHO STRETÁVAME.

PRAJEME VÁM I VAŠIM BLÍZKYM

ZMYSLUPLNÉ A POŽEHNANÉ

VEĽKONOČNÉ SVIATKY.
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Už viac ako dva roky je svet ťažko skúšaný pandémiou, ktorá
pripravila o životmnohých ľudí. Mysleli sme si, že tohto roku sa s ňou
rozlúčime a začnú nám lepšie časy. Je pravdou, že pandémia pomaly
odznieva, ale je tu nový problém, vojna naUkrajine.
KeďRusi začali zhromažďovať svoje vojská na hraniciach

s Ukrajinou, mnohí spozorneli, iní to zľahčovali. Hovoriac, veďRusko
si na svojom územímôže robiť, čo chce. Keďvšak ruský prezident
uznal nezávislosť dvoch separatistických území naUkrajine a ruské
vojská prekročili ukrajinské hranice, vytriezveli aj tí najväčší optimisti.
Začala nespravodlivá vojnamedzi dvoma slovanskými národmi.
Z ostreľovaných a bombardovaných ukrajinskýchmiest a dedín

začali prichádzať aj na naše územie prví utečenci. V čase písania tohto
článku prekročilo naše hranice viac ako 250 tisíc ľudí, prevažne žien a
detí a ich počet pokiaľ sa vojna neskončí bude každým dňom narastať.

S príchodom utečencov sa zdvihla veľká vlna solidarity. Začali sa
organizovať zbierky potravín, drogérie a nevyhnutných vecí na
prežitie. Zbierky vyhlásili obce aj Cirkev cez svoju charitu. Ľudia boli
vyzvaní a to platí stále, aby poskytli príbytky na ubytovanie
utečencom.
Som rád, že aj naša farnosť prejavila veľkú dávku solidarity. Prinášali

sme potraviny a hygienické potreby či už na obecnýúrad alebo do
kostola. Svoju štedrosť sme prejavili aj pri jarnej zbierke na charitu.
Spolu v celej farnosti sa vyzbieralo 1635 eur. Na fare sme ubytovali tri
Ukrajinky a aj do svojich rodín a príbytkov ste prijali ženy a deti
utekajúce pred vojnou. Niektorí ste sa prihlásili ako dobrovoľníci.
Ako dlho bude vojna trvať, nikto z nás nevie. Želáme si amodlíme

sa za to, aby skončila, čo najskôr. Na krutosť vojny upozorňuje
a na ukončenie bojov neustále vyzýva aj pápež František. V nedeľu
20. marca po modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí okrem
iného povedal: „Drahí bratia a sestry, žiaľ, neprestáva násilná agresia
proti Ukrajine, nezmyselnýmasaker, v ktorom sa každýdeň opakujú
ukrutnosti a zverstvá. Neexistuje pre to ospravedlnenie! Prosím
všetkých aktérovmedzinárodného spoločenstva, aby sa skutočne
angažovali za ukončenie tejto odpornej vojny.“
Pokiaľ sa boje nezastavia a bude naďalej potrebná naša pomoc,

nepoľavme v konaní dobra. Zachovajme si ducha solidarity a štedrosti
aj do ďalších dní a týždňov. Majme pred sebou Ježišove slová: „Veru,
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“

Duchovný otec Emil

VOJNA NA UKRAJINE A NAŠA SOLIDARITA

PRVÉ DNI PO NAPADNUTÍ UKRAJINY
NA FB PETROVCE N/L - DEJINY JEDNEJ DEDINY

24. 2. 2022
„Neviem, ako sa budebojovaťv tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú
palice a kamene.“
(AlbertEinstein, fyzik a zakladateľteórie relativity 1879 – 1955)

Práve v týchto dňoch dokončujem a kompletizujem do obecného archívu
materiál spred siedmych rokov – Výročie spomienok na obete oboch svetových
vojen. Vroku 2014 sme si pripomenuli začiatok prvej aj druhej svetovej vojny
aj výročie oslobodenia našej obce. Nanovo som pri prezeranífotografií, pri
hľadanívo vojnových katalógoch padlých a pri strihaní3-hodinového
filmového materiálu zo spomienkového popoludnia na obecnom úrade
prežívala ZLOMENÉŽIVOTYniekoľkých generácií, ZNIČENÉŽIVOTNÉSNY
mnohých mladých mužov a žien a HRÔZYVOJNYPOHĽADOMDETÍA
STARCOV. Áno, aj z našej obce boli obete vojen a ich mená sú napísané
uprostred obce na pomníku padlým. A po 80-tich rokoch je v Európe nová
vojnová realita. Nečakali sme, že v 21. storočísa dožijeme niečoho podobného.
Dnes ráno sme sa v tejto situácii ocitli ako susedia napadnutého štátu.
Ruská vojenská invázia vočiUkrajine však znamená zmenu bezpečnostnej
situácie v celej Európe. Jedna znajvyšších hodnôt– miera pokoj – je agresorom
pošliapaná a tento fakt sa dotýka nás všetkých. Každá vojna je spojená
s utrpením a strachom o život. Je spojená s nesmiernymi obeťami, po ktorých
zostane v živote iba prázdno. Vojna a agresia nemá vdejinách iné
pomenovanie a každý normálny človek ich musíodsúdiť.

„Kebyľudia a vládcovia vedeli, čo stratia vo vojnea akomálo toho
získajú, neboli byvojny.“
(Avicenna, stredoveký perzský vzdelanec, lekára filozof980 - 1037)

25. 2. 2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Pomoc obyvateľomUkrajiny
OznamObecného úraduPetrovcen/Laborcom
Vzhľadomna vojnovýkonfliktnaUkrajine prosímevšetkých obyvateľov
našej obce, ktorísú schopníposkytnúťubytovanie preutekajúce rodiny
s deťmi, aby sa nahlásili starostovi obce.

26. 2. 2022
PRVÁMATERIÁLNAHUMANITÁRNA POMOCznašej obce je užna
hraničnom priechode sUkrajinou Ubľa –Malyj Bereznyj. Zhruba prvých
10 rodín sa zapojilo do zbierky a včera večera dnes dopoludnia zhromaždili
množstvo potrebného materiálu na dvore pani GabrielyKuročkovej. Táto
zbierka bola súkromnou iniciatívou DankyKuročkovej, našej rodáčky, ktorá
zabezpečila aj odvozna hranice sUkrajinou. Danka, vďaka!

ZľavaOksana, Larisa aMarina, ktorénašli dočasnéútočisko
na fare vNacinejVsi



27. 2. 2022
OZNAMObecného úradu - POTRAVINOVÁ ZBIERKA
Vnašej obci užsúUBYTOVANÍutečenci zUkrajiny– ženya deti. Vďaka
tým, ktorímajúmožnosti na ubytovanie a otvorenésrdce. Obecnýúrad
žiada o POTRAVINOVÚPOMOCpre tieto rodinyvnašej obci –
cestoviny, konzervy, múka, cukor, ryža, olej, mlieko, čaje, pečivo,
strukoviny... skrátka potravinydo kuchyne, ženyvedia variť. Potraviny
prineste na obecnýúradVPONDELOKDOPOLUDNIA, budú ihneď
doručené.

27. 2. 2022
Materiálnu pomoc vyhlásil aj nášobecný úrad, charita a mnohíaj súkromne
nosíte potraviny, drogériu atď. na hraničnépriechody. Dokonca sú správy, že
materiálna pomoc sa všade hromadía zatiaľje jej dosť. Sledujte nášFB, aby
stemali aktuálne informácie o formách bezprostrednej pomoci preUkrajincov
v našej blízkosti aj o organizácii pomoci ceznášObecný úrad.

28. 2. 2022
Práve teraz je na ceste do Vyšného Nemeckého nášpetrovský autobus
s humanitárnou pomocou znašej obce, ktorú Petrovčania doniesli v priebehu
dnešného dňa na obecný úrad. Nášstarosta Štefan Rovňák spolu so starostkou
Suchého a starostomNacinejVsi – aj v susedných obciach sa organizovala
zbierka – odvážajú všetky veci na Farský úradVyšnéNemecké, kde sa
zhromažďujemateriálna pomoc a distribuuje podľa potreby.
Ďalšia zbierka prebieha vnašom kostole – prostredníctvom Slovenskej
katolíckejCharity.

POMOCUKRAJINE– Ešte párzáberovzo včera 1. 3. 2022
Gr.-kat. farský úradvo VyšnomNemeckom sa stal strediskom humanitárnej
pomoci preUkrajincov, ktoríutekajú predvojnou. Starosta našej obce Štefan
Rovňák spolu so svojím zástupcomMichalom Polákom a starostka Suchého
Jarmila Lopatová tam všetky veci odviezli v pondelok podvečernaším
petrovským autobusíkom. Znašej obce do tejto prispelo asi 40 rodín. Ďalšia
zbierka prebieha v našom kostole.

Na výzvu o pomoc preUkrajinu na FB našej obce zareagovala predpárdňami
ajNezisková organizácia Panta Rhei, n. o. a po spoločnej dohode s ich
kontaktnou osobou – pani Sýkorovou – poslali BALÍČKYprvej pomoci z ich
sortimentu pre ukrajinskédeti, ktoré sú priamo v našej obci. Každý balíček
obsahuje DETSKÚKNIHU, MONČIČÁKA A PEXESO. Balík včera dorazil na
nášobecný úrada dnes – zajtra tieto miléveci na spestrenie času odovzdá náš
starosta detičkám. Dnes som ich videla hopsaťpo dvore, ale večery a noci sú
dlhéa myšlienky na rodnú krajinu, ktorá je ničená vojnou, poznačia aj deti.
Verím, že hračka a rozprávka aspoň trochu pohladia detskú dušičku a upokoja
myseľ. ĎAKUJEME!

MaláKira hneďvšetko poprezerala a páčila sa jej aj krásna ilustrovaná kniha
ajmončičák. Päťbalíčkov – tašiek – pre 5 detísom dnes odovzdala osobne,
odovzdala aj pozdrav odPanta Rhei a podarilo sa mi urobiťpárfotiek do
obecného archívu. Veľmi sa potešili, ďakujeme!

kronikárka obce Petrovce n/L
Mgr. Jana Zaťovičová Pčolinská
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1 . ZAMYSLENIE
LK 4, 1 6 – 21
Ježišprišielaj doNazareta, kdevyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel
v sobotu do synagógya vstal, abyčítal. Podalimu knihu proroka Izaiáša.
Keďknihu rozvinul, našielmiesto, kdebolo napísané: „Duch Pána je
nadomnou, leboma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslalma oznámiťzajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú
vidieť; utláčaných prepustiťna slobodu a ohlásiťPánovmilostivýrok.“
Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge
sa upreli na neho. A on im začalhovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo,
ktoréste právepočuli.“

Ježiš prichádza domov, kde vyrástol. Nazaret je nielen miestom
ohlásenia o naplnení Izaiášovho radostného prisľúbenia, ale dá
Ježišovi prorocké označenie – Nazaretský (por. Mt 2, 23), ktoré bude
neskôr identifikačným znakom jeho kríža, jeho kráľovského trónu –
(por. Jn 19, 19). Ježiš zatvorí knihu proroka Izaiáša a svoju
„inauguračnú reč“ v synagóge zakončí slovami: „Dnes sa splnilo toto
Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21). Posolstvo radosti žiari
z každého slova tohto úryvku. Písmo sa naplnilo. Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami (Jn 1, 14)

Spoločné kráčanie Cirkvi synodálnymi chodníkmi, ktoré sú lemované
mnohými „krížikmi“, boľačkami, starosťami, trápeniami i hriechmi jej
členov – a vlastne celého ľudstva – (por. GS 1) nemôže priniesť ovocie,
ak nebude napojené na Krista, bez ktorého nie je možné nič urobiť
(Jn 15, 5). A hoci sme pre mnohé nebezpečenstvá a úskalia doby
pokúšaní stiahnuť sa do defenzívy a brániť všetko, čo nám je vzácne a
sväté, nemôžeme zabudnúť, že toto nie je naša identita a naše
poslanie. Svätý Pavol VI. pripomína, že evanjelizovanie je najhlbšou
identitou Cirkvi (Evangelii nuntiandi 14). Spoločenstvo Cirkvi
(communio) je misionárske communio (por. Christifideles laici 32).

Vediac o nevyhnutnosti evanjelizovať, ...bedami, keby som
evanjelium nehlásal (1 Kor 9, 16), nemalo by byť ťažké naplniťmisijný
príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu.“ (Mk 16, 15) Je potrebné ísť a hlásať!

Čo však s tým, ak hlásame všetko možné, od vznešenýchmyšlienok
literátov, cez neuveriteľné príbehy z filmov a sociálnych sietí, cez
súkromné vízie a posolstvá vyvolených osôb až po vlastné predstavy
a idey o svete a Cirkvi? Platí aj vtedymisijný príkaz? Určite nie!

Viac ako vedomie príkazu potrebujeme dnes nanovo spoznať obsah
nášho ohlasovania. Ježiš Kristus, ktorý hlásal Božie kráľovstvo
naplnenýDuchom Svätým (por. Lk 4, 1) – on je obsahom i silou
nášho ohlasovania. Svätý Ján Pavol II. to vyjadril slovami: „Kto naozaj

stretol Krista, nesmie si ho ponechať pre seba, ale ho musí ohlasovať.“
(Novo millennio ineunte 40) Táto misiamá byťnašou dispozíciou, je
to náš permanentný stav (por. Evangelii gaudium 25; 273).

Aby sme túto misiu pochopili ako našu spoločnú zodpovednosť,
potrebujeme skúsenosť s Kristom. Pápež František hovorí, že
skutočnýmisionár vie, že Ježiš s ním kráča, s ním hovorí, s ním dýcha,
s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním uprostredmisijného poslania.
Kto neobjaví Ježiša prítomného v samotnom srdci misijného diela,
čoskoro stratí entuziazmus a prestane si byť istý tým, čo odovzdáva;
chýbamu sila a zápal. A človek, ktorý nie je presvedčený, nadšený,
istý a zamilovaný, nikoho nepresvedčí. (por. Evangelii gaudium 266)

Čo je obsahommojich slov, keďhovorím o Cirkvi? (celá Katolícka
cirkev na čele s pápežom, diecéza, farnosť, spoločenstvo...) Som iba
v permanentnom stave obrancu Cirkvi? Bojím sa o Cirkev? Akým
spôsobom ju bránim? (Možno z pohodliamôjho domova
vo virtuálnom svete? Možno agresívnym spôsobom nehodným
Kristovho učeníka? Alebo...?) Čo pre mňa znamenajú slová
o ohlasovaní radostnej zvesti? Čo je pre mňa radostná zvesť? Kde
všade môžem ohlasovať evanjelium?

2. ZAMYSLENIE
LK 1 0, 1 – 4
Potom siPán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal
predsebou do každéhomesta a na každémiesto, kam sa sám chystal ísť.
A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkovmálo. Preto prostePána
žatvy, abyposlal robotníkovna svoju žatvu!Choďte!Hľa, posielam vás
ako baránkovmedzi vlkov.“

Je zaujímavé prečo Ježiš posiela apoštolov práve po dvoch? Možno je
to preto, lebo to má byť poslaním Cirkvi. Ježiš vytvára najmenšie
možné komunity ohlasovateľov, aby išli pred ním tam, kam sa sám
chystal ísť namisiu. Môžeme v tom vnímať aj istú formu ochrany,
lebo cesty buďneboli a jeden mohol ľahko zablúdiť, alebo boli, ale boli
nebezpečné. No amožno aj preto, aby jeden pre druhého mohli byť
kontrolou, aby nezačali ohlasovať seba namiesto toho čo im zveril
Kristus. Je určite patologické ak sa ohlasovateľ stane centrom a nie
nástrojom ohlasovania. Každý ohlasovateľ sa učí metodike
ohlasovania a je dobré ak v tejto misii nie je sám.

Sami vidíme, že nie je dobré ak je ohlasovateľmimo spoločenstva
Cirkvi. Dôsledky týchto situácii poznáme: ak sa kňaz nestretáva
s kňazmi a svojím biskupom, ak sa spoločenstvá nenapájajú na
farnosť a svojho kňaza, keďsa namiesto hľadania odpovedí skôr
nachádzajú chybyna autoritách, keďdeti nepočúvajú rodičov, keďsa
modlitba nepretaví do skutkov lásky. Takéto stavy končia nešťastím,
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PIATE STRETNUTIE SYNODY

ZDIEĽANIE ZODPOVEDNOSTI ZA NAŠU SPOLOČNÚMISIU

(TKKBS - krátené) Členovia tímu párdnípredstretnutím dostávajú oddiecézneho synodálneho koordinátoraPetra Sýkoru tri úvahyna danú tému.
Tentorazprvézamyslenie odpovedalo na otázku čo je potrebné, aby smepochopilimisiu ako našu spoločnú zodpovednosť. Druhézamyslenie
vystríhalo predskutočnosťou, ak sa ohlasovateľvyčlenímimo spoločenstva alebo sa stáva centrom anienástrojom ohlasovania.
Tretie zamyslenie upozornilo, že aj prenás laikov sa ohlasovanie evanjelia stáva povinnosťou. „Mohlo by sa zdať, že ohlasovanie evanjelia je oblasťou
pre vysvätených vCirkvi amy laici do tejto oblasti nespadáme. Lenžekrstom, my laici, preberámena seba trojaképoslanie: prorocké, kráľovské
a kňazské. Teda nielen vysväteníslužobníci Cirkvimajú povinnosťohlasovaťradostnú zvesť, ale ajmyvšetci pokrstení,“uvádza zamyslenie.
Vdiskusii odznelo, že sviatosťkňazstva a sviatosťmanželstva je sviatosťslužby spoločenstvu. Možno si tomanželia niekedyneuvedomujú, uviedli
diskutujúci. Predčasom boli kňazi vnemocniciach, teraz dobrovoľníci na slovensko-ukrajinskej hranici, ztohomožno usúdiť, že okrem „hlavnej
a homogénnejmisii, ktorú prežívajú zasvätení, je potrebnéabydokázali odpovedaťna výzvy, ktoréprichádzajú vreálnom živote. Zaznelaj apel
na zmenu niektorých foriem prípravykňazov, čiže v seminári, ale aj „vaplikácii pastoračných skúsenostína pomocpri rozlišovaní.“Stáva sa,
že na rozličnéaktivitya výletyveriaci zfarnosti radi prídu, ale akpozývamečítaťBibliu alebo spoločne samodliť, to užje ťažšie. Je treba hľadaťstále
nové povzbudenia a nápady, uviedli diskutujúci.
DiecéznykoordinátorPeterSýkora upozornilna úskalia, ktorésa prejavujú pri vzájomnej spolupráci vo farnostiach akkňazprílišmálo umožňuje
zapájaťsa laikomdo farského života v spoločenstve.
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poblúdením. Liekom je vtedy obnoviť lásku. Hľadať spoločnú cestu,
nie tvrdohlavosť.

Každý jeden kresťan by samal cítiť ako súčasť väčšieho celku, farnosti
či spoločenstva. V otvorení sa pre ďalšieho (na obraz Trojice) je
ochrana a kontrola pred poblúdením. Ako tvory sociálne vždy
budeme potrebovať niekoho, aby nám aj už známe veci ohlásil
a zvestoval s novou nádejou a láskou. Mnohé skúsenosti misionárov
hovoria, že misionár nemôže ísť namisijnú cestu sám. Buďby vyhorel
alebo poblúdil.

Misijný rozmer Cirkvi pramení zo samotnej podstatyNajsvätejšej
Trojice. Tak ako je Otec a Syn otvorený pre tretieho Ducha Svätého,
tak aj veriaci vyslaní po dvochmajú byť otvorení pre tretieho: Pánov
misijný príkazmá svoj prvotný pôvod vo večnej láske Najsvätejšej
Trojice... A konečným cieľommisií nie je nič iné, ako dať ľuďom účasť
na spoločenstve, ktoré je medzi Otcom a Synom v ich Duchu lásky.
(por. KKC 850) Všetci za túto misiu otvorenosti máme zodpovednosť:
Spása je v pravde. Tí, čo poslúchajú hnutia Ducha pravdy, sú už na
ceste spásy. Ale Cirkev, ktorej bola táto pravda zverená, musí
vychádzať v ústrety ich túžbe, aby im túto pravdu prinášala. Práve
preto, že verí vo všeobecný plán spásy, musí byťmisionárska. (por.
KKC 851)

Nakoniec nielen podľa evanjelia (podľa Ježiša Krista), ale aj ľudsky
vieme povedať, že kňazi a laici sa v úsilí o spoločnúmisiu
(ohlasovanie Božieho kráľovstva) navzájom potrebujeme. Človek je
stvorený ako spoločenský tvor, odkázanýna vzájomnú spoluprácu.
Ježiš chcel, aby sa táto spolupráca rozvíjala aj v Božom kráľovstve,
ktoré sa práve stávalo skutočnosťou.

Všetci kresťania aj ich pastieri sú povolaní starať sa o budovanie
lepšieho sveta… sociálna náuka Cirkvi je na prvommieste pozitívna a
propozitívna, určuje smer premieňajúcej činnosti a v tomto zmysle
neprestáva byť znakom spásy, ktorá vyviera z láskyplného srdca Ježiša
Krista. (EG 183) Najväčší dar, ktorýmôže mať človek pod nebom, je
vedieť dobre žiť s tými, s ktorými je. (bl. Egídius z Assisi)

3. ZAMYSLENIE

MK 1 6, 1 4 – 1 6
Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keďsedeli pri stole a vyčítal im
neveru a tvrdosťsrdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
A povedal im: „Choďtedo celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu. Kto uvería dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude
odsúdený.“
RIM 1 0, 1 7
Teda viera je zhlásania a hlásanie skrzeKristovo slovo.

1KOR 9, 1 6
Veďakhlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to jemoja povinnosť,
a bedami, keby som evanjelium nehlásal.

Poslaním Cirkvi je evanjelizovať. Hlásať, svedčiť o Božej láske. Keďsa
povie slovo „misia“ väčšinou si predstavíme chudobnejšie,
vzdialenejšie krajiny, do ktorých sa vysielajú pripravení misionári,
ktorí pomáhajú domorodému obyvateľstvu v rôznych sférach života
popri evanjelizácii. Mohlo by sa zdať, že ohlasovanie evanjelia je
oblasťou pre vysvätených vCirkvi amy laici do tejto oblasti
nespadáme. Lenže krstom, my laici, preberáme na seba trojaké
poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení
služobníci Cirkvi majú povinnosť ohlasovať radostnú zvesť, ale aj my
všetci pokrstení.

Sv. Pavol hovorí, že je jeho povinnosťou ohlasovať evanjelium. Aj pre
nás laikov sa ohlasovanie evanjelia stáva povinnosťou.

Je tomu naozaj tak? Vnímam toto poslanie Cirkvi ako svoje vlastné?
Akémumôjmu „všetkému stvoreniu“ mám ohlasovať radostnú zvesť?
Vnímanie poslania ohlasovania vCirkvi je celkom citeľné,
rozpoznateľné, no paralelne uvedomujúc si vlastné zlyhanie. Moja
nedostatočná je z ohlasovania Božej láskymojím „všetkým
stvoreniam“. Ľuďom, ktorýchmožno stretnem raz, niekedy viackrát
za život. Ľuďom blízkym, príbuzným, ktorí sú sklamaní, stratili
vieru... A zlyhávam z rôznych dôvodov – zo strachu zo zosmiešnenia,
hrdosti, zranenia,... aj keďpritommoje celé vnútro kričí po Bohu.

Jeden z citátov sv. Františka z Assisi hovorí o hlásaní evanjelia, v tom
zmysle, že ak je to nevyhnutné, použite aj slová. Boh od nás nechce
veľké veci, aj úsmev na okoloidúceho je svedectvom Jeho lásky k nám.

Na záver ústami pátra Eliasa Vellu:

„Pane, v tejto chvíli ti chceme otvoriťnaše srdcia. Keďsi si nás vyvolil, nemohol
si sa mýliť, lebo poznášbudúcnosťkaždého znás. Ty si už poznal naše chyby,
vedel si o našich hriechoch, našich obmedzeniach. Napriek tomu si si nás
vyvolil!Nemôžešpovedať, že si sa pomýlil, lebo už si všetko vedel. Keďže si si
nás vyvolil, pomôžnám, prosím, pochopiť, že ťa potrebujeme ako nášho
Spasiteľa; potrebujeme ťa, aby si nás uzdravoval, aby si nám odpustil, aby si
nás zmenil. Tiež ťa prosíme – použi nás. Použi nás ako Ty chceš. Vieme, že sme
obyčajnénástroje a odovzdávame sa do tvojich rúk, aby si nás použil na dobro
iných. Pane, naplň nás svojím Duchom, aby sme sa skrze neho mohli stať
nástrojmi v tvojich rukách. Prosíme aj tebaMária, našaMatka, aby si nás
sprevádzala a viedla k svojmu a nášmu Ježišovi. Amen.“

4. POMOCNÉ OTÁZKY

Spoluzodpovednosťzamisijnéposlanie: Synodalita slúžimisijnému poslaniu Cirkvi; všetci členovia sú pozvaník tomu, aby sa na ňom podieľali.

* Čo znamená pre môj život, že každý pokrstený je zároveň poslaný, tedamisionár?
* Sme skutočnemisijným spoločenstvom, Cirkevpre druhých, alebo do sebauzavretou skupinou? V čomkonkrétne sa prejavuje naše spoločenstvo
akomisijné?
* Čo si predstavujem pod pojmommisie, pokiaľnejde iba o „misionárov“ odchádzajúcich do iným zemí a kontinentov? Ako môžumisie
súvisieť so životom nášho konkrétneho spoločenstva?
* Akémisijné / evanjelizačné aktivity sú vnašom spoločenstve rozvinuté? A aké bymohli byťnanovo rozvinuté?
* Je možno čerpať v živote nášho cirkevného spoločenstva silu pre našu službu v spoločnosti? Je podporovaná zodpovednosť za politický život,
vzdelávanie, presadzovanie sociálnej spravodlivosti, starostlivosti o životné prostredie?
* Ako sa snažíme tvoriťvzťahya spoluprácu smiestnou samosprávou? Snažíme saponúkaťsvoje službyvprospech všetkých ľudí žijúcich vnašej
farnosti?
* Aké môžu byťnaše osobné vnútorné prekážky pre hlásanie / evanjelizáciu (hanblivosť, neznalosť, nezáujem, malá osobnámotivácia)?
* Evanjelizačné /misijné dielo predpokladáosobnúhlbokúkonverziu: mámosobnú skúsenosťs Bohom, ktorámi túto cestu otvorila?
* Čo pre nás môže znamenať evanjelizácia ako „metóda postupných krokov“, začínajúcich kultúrnych, športových (pred – evanjelizačných)
aktivít? Aktivity smerované na jednotlivé skupiny (muži, ženy, mládež, deti)?
*Misijné poslanie je stálympodnetomktomu, aby sme nezostali vpriemernosti, ale stále rástli nanašej ceste s Bohom / kBohu. Čomi toto hovorí
pre život našej farnosti / mne osobne?



Tak ako kríž, či svieca, aj zvony patriamedzi dôležité symboly
kresťanskej viery. Zvolávajú nás namodlitbu, oznamujú úmrtie,
odháňajúmraky, dávajú slávnostný ráz sviatkom. Veriacim vždy
záležalo na tom, aby chrámymali dobré a funkčné zvony.
Tak tomu bolo vminulosti a tak tomu je aj dnes. Veriaci vNacinej

Vsi napriek tomu, že sú rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho
vyznania, dlhé rokymali len jeden kostol a to rímskokatolícky. O ten
sa starali spoločne. O čom svedčí aj veľký zvon na kostole a nápisy na
ňom. Bol odliaty po 1. svetovej vojne v roku 1923 vTrnave v dielni
Alojza Kurbela. Na zvon prispeli svojimi milodarmi veriaci oboch
vierovyznaní žijúci vAmerike.
V súčasnosti zvon slúži rímskokatolíckym veriacim, keďže

gréckokatolíci užmajú svoj vlastný kostol aj zvony. V posledných
rokoch bol nefunkčný a to z dôvodu jeho puknutia. Doteraz sme
v našej farnosti riešili iné záležitosti a na zvon neboli peniaze.
V tomto roku nastal posun aj v tejto veci. Obecnýúrad vNacinej

Vsi prisľúbil dotáciu na opravu zvona. Veriaci sa rozhodli, že tiež
prispejú svojimi milodarmi k jeho sfunkčneniu. Preto sme sa
rozhodli, že dáme zvon nanovo preliať a na oba zvony sa urobia nové
elektrické pohony.
Teraz sa nachádzame v prvej fáze prác. V utorok 15. marca sme

zvon dali dole z veže kostola a v piatok 18. marca sme ho odviezli do
mesta Przemyśl v Poľsku na nové odliatie. Práce sa vykonajú v dielni
Jana Felczyńskiego, kde zvony odlievajú už od 19. storočia. Ak všetko
pôjde podľa plánov, do trochmesiacov by zvonmal byť urobený.
Už teraz vám vyjadrujem poďakovanie za vaše milodary, ktoré ste

obetovali na toto dielo a prosím vás o modlitby za úspešné ukončenie
všetkých prác.

Duchovný otec Emil
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VEĽKÝ ZVON V NACINEJ VSI

NÁPISY NA ZVONE:

PRE RIM. KAT. A GR. KAT.
OBEC V NACINEJ VSI

VOJNA ODOBRALA
MILOSŤ BOŽIA POŽEHNALA
RUKA BRATOV RIM. A GR.

KATOLICKICH V AMERIKE POMAHALA

1923 LIATY A. KURBEL TRNAVE
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Pamätáte sa ešte?
Vroku 2020 sme sa ako zvyčajne pripravovali na slávenieVeľkonočného
Trojdnia. Tešili sme sa na nášho rodáka profesora ICDr. MVDr. Miroslava
Konštanca Adama OP i na ďalších duchovných, ktorínám prisľúbili účasťna
najväčšom sviatku roka. Pomaly presakovali informácie o akomsi víruse,
nechceli sme ich braťvážne, veďepidémiía pandémiísvetzažíva veľa – a
doteraz všetky boli vzdialené, prinajmenšom na inom kontinente, ak nie na
opačnom konci sveta. Potom začali umieraťľudia. Svet sa začal brániť, ale ako
vždy, nedôsledne. Nech sme teoreticky pripravenína čokoľvek, ak to príde,
zaskočínás to a nevieme si poradiť. A na pandémiu v tom rozsahu, ako nás
„navštívila“sa asi ani pripraviťnedá, rozum jednoducho neberie, že nás skolí
neviditeľný vírus, že zdecimuje stav populácie, že predčasne ukončítisíce
životov.
Zatvorili sa brány kostolov, jediná šanca, ako sa zúčastniťna bohoslužbe bol
internet, televízoralebo rádio. Nužpresurfovali sme počas tohto obdobia viac
zatvorených kostolov, ako sme ich možno videli otvorených. Počúvali sme
homíliemnohých kňazov, ktorínám dávali nádej, ponúkali útechu a najmä
nás posilňovali, aby sme neklesali na duchu a nevzdávali sa.
Prišlo letnéuvoľnenie, ktoré sme však nevyužili na rázne opatrenia, všetko
bolo takénemastné– neslané. Ale priznajme si, že najmä kvôli nám. Objavili
sa voje „bojovníkov za slobodu“, ktoréneboli ani takémohutné, ako ukričané,
vyrojili sa falošníproroci – „ľudovíliečitelia“, ktoríchceli poraziťvírus vodkou
a riedidlami, začali sa objavovaťútoky na zdravotníkov, „samospasitelia“
žiadali revolúciu, zvrhnutie vlády, zneužívali naivitu ľudína „demonštrácie“,
ktorých jediným výsledkom bolo zvýšený početochorenía teda tlak na
zdravotníctvo.
Jednoducho sme premrhali čas. Ktorý nás potom stál dalšie zbytočne zmarené
životy.
Prišli Vianoce a s nimi opäťzatvorenékostoly.
Vírus neustúpil a chystal si príborna ďalšie hodovanie.
Pripravovali sme sa na ďalšieVeľkonočnéTrojdnie, terazuž s vedomím, že
kostoly zostanú zatvorené. Prežili smeďalšiu zvláštnu Veľkú Noc. Aj teraz Ježiš

prišiel, aby premohol smrť. Našiel nás v uzavretých spoločenstvách rodín,
vyplašených, nechápajúcich.
Hoci sa situácia zlepšila, obmedzenia pretrvávali. Všimli ste si napríklad,
že v rokoch 2020 a 2021 prakticky neboli žiadne tradičnépúte?Diali sa iba
komorne, v rámci farnosti, prípadne dekanátu. Jedinou výnimkou bola
návšteva Svätého Otca, pápeža Františka.
Rúška či respirátory sa stali bežnou súčasťou našej výbavy. Podozrievavo
pozeráme po ľudoch, ktorízakašlú, ak niekto ignoruje povinnosťpoužiť
respirátor, dokážeme ho užna to upozorniť. Aby sme takto „vyspeli“, museli
sme zažiťdva roky bez slávností, odpusty za zatvorenými bránami,
výnimočnú možnosťudelenia sviatosti zmierenia, pohreby bez pozostalých
a svadby uprostred týždňa bezhonosných hostín. Eucharistia sa stala
vzácnosťou.
Blížia sa opäťVeľkonočné sviatky. Opäťsi budeme pripomínaťposledné
pozemskédni Ježiša Krista, jeho obetu za nás, za všetkých, aby nám Boh
odpustil hriechy, ktorých sa stále znova a znova dopúšťame.
Rok 2020 bol ako Zelený štvrtok.
Rok 2021 bolVeľkým piatkom.
A rok 2022 bude Bielou sobotou, ktorá vyvrcholívigíliou a oslavou
Zmŕtvychvstalého Krista?Poučili sme sa počas tohto temného obdobia
a rozhodneme sa konečne nasledovaťKrista nielen slovami, ale aj činmi?

JiříZaťovič

Vysluhovanie sviatosti zmierenia
predVeľkou nocou:
Pondelok – 4. 4. chorí a starí ľudia od 9:00,

Suché - 16:00 – 17:00
Utorok – 5. 4. Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 6. 4. Lesné: 17:00 – 18:00
Štvrtok – 7. 4. Petrovce n/L: 17:00 – 18:00
Piatok – 8. 4. Nacina Ves: 17:00 – 18:00

Nedeľa – 17. 4. 2022
mesačná zbierka na kostolné potreby

ZELENÝŠTVRTOKPÁNOVEJVEČERE
14. 4. 2022
Sv. omše budú takto:
16:30 – Petrovce n/L
18:00 – Nacina Ves

VEĽKÝPIATOK
SLÁVENIEUTRPENIA A SMRTIPÁNA
15. 4. 2022
Obrady budú takto:
13:30 – Lesné
15:00 – Nacina Ves
16:30 – Petrovce n/L
Krížové cesty na Veľký piatok
10:00 – Petrovce n/L
18:30 – Nacina Ves

BIELA SOBOTA
16. 4. 2022
Vyloženie Oltárnej sviatosti:
8:00 – Petrovce n/L
8:15 – Nacina Ves
8:30 – Lesné
Požehnanie jedál:
15:00 – Lesné
15:30 – Vybuchanec
16:00 – Petrovce n/L
16:30 – Nacina Ves
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania:
18:00 – Petrovce n/L
20:30 – Nacina Ves

VEĽKONOČNÁNEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA
17. 4. 2022
8:00 – Lesné
9:15 – Petrovce n/L
10:30 – Nacina Ves

VEĽKONOČNÝPONDELOK
18. 4. 2022
8:00 – Suché
9:15 – Vybuchanec
9:15 – Nacina Ves
10:30 – Lesné
10:30 – Petrovce n/L

OZNAMY

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA APRÍL

Všeobecný: Abyvládyamiestne komunity
podporovali aktivity zdravotníckeho
personálu, ktorýpomáha starým a chorým
ľuďom vnajchudobnejších krajinách sveta.
ÚmyselKBS: Abykresťania pravdivým
ohlasovaním evanjelia odôvodňovali pravý
zmysel života a nádeje.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: MAREC

Opustili nás:
VladimírAndrašík – Petrovce n/L (Február)
Rok narodenia – 1957
AnnaMasciľáková, r. Hriciková – Suché
Roknarodenia – 1927
Anna Sabolová – Lesné
Roknarodenia – 1959
Odpočinutie večnédaj imPanea svetlo večné
nech im svieti, nech odpočívajú vpokoji.

DLHÉ VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
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28. 3., PO bl. Renáta, mučenica 16:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

29. 3., UT sv. Ludolf, biskup a mučeník; bl. Berthold, vojak 17:00 Petrovce n/L
18:00 Lesné

30. 3., ST sv. Ján Klimak, opát; sv. LeonardMurialdo, kňaz 17:00 – 18:00 Lesné– spoveď
18:00 Lesné

31. 3., ŠT sv. Benjamín, diakon amučeník; sv. Balbína Rímska 16:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

1. 4., PI sv. Hugo, biskup 15:30 – 16:00 Vybuchanec – spoveď
16:00 Vybuchanec
17:00 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

2. 4., SO sv. František zPaoly, pustovník 8:00 Lesné
3. 4., NE Piata pôstna nedeľa 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovce n/L

4. 4., PO sv. Izidor, biskup a učiteľCirkvi; bl. FrantišekMarto Od 9:00 staría choríľudia
16:00 – 17:00 Suché

18:00 Nacina Ves
5. 4., UT sv. VincentFerrer, kňaz; sv. Irena, panna a mučenica 16:00 Petrovce n/L

17:00 – 18:00 Vybuchanec – spoveď
18:00 Vybuchanec

6. 4., ST sv. Celestín, pápež; sv. Galla 17:00 – 18:00 Lesné – spoveď
18:00 Lesné

7. 4., ŠT sv. Ján Krstiteľde la Salle, kňaz 17:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

8. 4., PI sv. Dionýz, biskup; sv. Amantius, biskup 17:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

9. 4., SO sv. Demeter, mučeník; sv. Dušan (Eupsychius), mučeník; sv. Libor, biskup amučeník 18:00 Vybuchanec
10. 4., NE Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 8:00 Petrovce n/L

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

11. 4., PO sv. Stanislav, biskup amučeník; sv. GemmaGalgani, panna 18:00 NacinaVes
12. 4., UT sv. Július I., pápež; sv. JozefMoscati, lekár 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
13. 4., ST sv. Martin I. pápež amučeník; bl. Ida, panna 18:00 Lesné
14. 4., ŠT Zelený štvrtok 16:30 Petrovce n/L

18:00 Lesné
18:00 NacinaVes

15. 4., PI Veľkýpiatok 10:00 Petrovcen/L– Krížovácesta
15:00 Lesné
15:00 NacinaVes
16:30 Petrovce n/L
18:00 NacinaVes – Krížová cesta

16. 4., SO Biela sobota – Veľkonočnávigília Pánovho Zmŕtvychvstania 18:00 Petrovce n/L
19:30 Lesné
20:30 NacinaVes

17. 4., NE VeľkonočnánedeľaPánovho zmŕtvychvstania 8:00 Lesné
9:15 Petrovce n/L

10:30 NacinaVes
18. 4., PO Veľkonočnýpondelok 8:00 Suché

9:15 Vybuchanec
9:15 NacinaVes

10:30 Lesné
10:30 Petrovce n/L

19. 4., UT sv. Lev IX, pápež 16:30 Petrovce n/L
18:00 Vybuchanec

20. 4., ST sv. Anicét, pápež 18:00 Lesné
21. 4., ŠT sv. Anzelm, biskup a učiteľCirkvi; sv. Konrád z Parzhamu, rehoľník 18:00 Petrovce n/L
22. 4., PI sv. Soter, pápež; sv. Kajus, pápež 18:00 NacinaVes
23. 4., SO sv. Vojtech, biskup amučeník 18:00 Lesné
24. 4., NE 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božiehomilosrdenstva 8:00 Petrovce n/L

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

25. 4., PO sv. Marek, evanjelista 18:00 NacinaVes
26. 4., UT sv. Klétus, pápež 16:30 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
27. 4., ST bl. Zita, panna služobnica 18:00 Lesné
28. 4., ŠT sv. Peter Chanel, kňaz amučeník; sv. ĽudovítMária Grignion deMontfort, kňaz;

sv. Gianna Berettová-Mollová, matka rodiny; sv. Valéria 18:00 Petrovce n/L
29. 4., PI sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy 18:00 NacinaVes
30. 4., SO sv. Pius V., pápež 8:00 NacinaVes


