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Na spoločnej fotografii po bohoslužbe sa zišli členovia kostolnej rady, kostolníčka, lektorka, kantorka a nášduchovnýotec.
Vhornom rade zľava stojaVáclavCifruľák, vdp. EmilOnderko,Ján Petranič, JozefKiselovič.
Vradeprednimi zľava Ľudmila Štefanová, starostka obce Jarmila Lopatová, MáriaCifruľáková, ZuzanaKrajňková aAgátaPetraničová.

Vnedeľu 24. júla 2022 odslúžil v chráme sv. Petra aPavla vSuchom náš
duchovnýotecEmilďakovnú omšu za 50rokov spoločného života
manželovŠtefanových. Vobci, kde žije niečo vyše 400obyvateľov je to
príkladhodnýnasledovania – najmäpremladých, pripomenulpred
záverečným požehnanímduchovnýotec.
Bola krásna slnečná nedeľa, atmosféra dýchala slávnostnými
momentami. Tak, ako by to vnedeľumalo byť.

Do Suchého, filiálky našej farnosti, zavíta rímskokatolícky kňaz iba
raz zamesiac. Je to preto, že chrám vobci postavili na začiatku
19. storočia gréckokatolíci, ktorých bolo v obci zhruba dvakrát viac,
než rímskokatolíkov. Bez ohľadu na rítus sa tu však dodnes veriaci
stretávajú pravidelne na bohoslužbách a žijú ako jedna rodina.
Suché sa v starých dokumentoch uvádza už v roku 1266, nedávno

teda oslavovalo 750. výročie prvej písomnej zmienky. Vždy to bola
obec zmiešaná – ako konfesionálne, tak i národnosťou obyvateľov,
ktorí tu žili. Zaujímavosťou je, že rímskokatolícki veriaci patrili pod
farnosť vNižnomHrušove, gréckokatolíci pod farnosť Lesné a
reformovaní pod farnosť Pozdišovce. Všetci bez rozdielu to tedamali
do kostola hodne ďaleko – v Suchom chrám dlho nemali. Postavili si
ho až v rokoch 1773 – 1782 gréckokatolíci. Prvý chrám bol drevený
a dlho nevydržal, pretože svojou veľkosťou nepostačoval potrebám

veriacich. Tí sa v roku 1802 rozhodli pod vedením vtedajšieho farára
Juraja Daniloviča postaviť väčší murovanýkostol. Zachovali sa nám aj
jeho plány. V čase dokončenia chrámu žilo v Suchom 234
gréckokatolíkov. Chrám si veriaci vybudovali svojpomocne, peniaze
naň získavali zo zbierok a vlastných finančných prostriedkov, nemali

Dom smútku vSuchom bolpostavenývrokoch 1998 - 2002 a stal sa
ďalšou dominantnou obce.

NA NÁVŠTEVE V SUCHOM
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST

Všeobecný: Abymalía strednípodnikatelia, tvrdo zasiahnutíekonomickou a sociálnou krízou, našli nevyhnutnéprostriedkyna pokračovanie svojich
aktivíta na službu spoločenstvu, vktorom žijú.
ÚmyselKBS: Abyvšetci, ktorízanechali svojedomovypre vojnyalebo núdzu, pocítili Božiu pomoca ochranu.



žiadneho mecenáša. Vmohutnej veži kostola umiestnili dva zvony,
ktorých pôvod by sme tiež našli v zbierkach veriacich.
Dnes je Suché moderná obec s potrebnou infraštruktúrou

a výhodnou polohou neďaleko Michaloviec.
Ak radi chodíte na huby, poznáte aj tunajšie zaručené miesta, kam

sa oplatí ísť. V okolí obce sú aj pekné trasy na prechádzky i nenáročnú
turistiku pre celú rodinu. Cez kopec sa dá ísť hoci aj do Moravian či
do Rakovca nadOndavou.

Vďaka pani starostke som získal monografiu obce, ktorá je nabitá
informáciami a zaujímavými fotografiami.
Akmáte chuť objavovať, vyberte sa do Suchého. Pri výskumnej

ceste vám pomôžu aj informačné tabule, osadené na viacerých
miestach.

Jiří Zaťovič
foto autor + reprofoto z publikácie Suché, 2016
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Drevenýzdobenýkrížzroku 1921

Zvon zroku 1641Návrh kostola vSuchom zroku 1802



Takako každýrok, aj v tomto roku, smevkostoleNepoškvrneného Srdca
PannyMárieFatimskej vLesnom slávili odpustovú slávnosť, ktorá trvala
dva dni.
V sobotu 25. júna 2022 najprv bolo Mariánske večeradlo. Veriaci sa

pomodlili rozjímavúmodlitbu posvätného ruženca, zaspievali
mariánske piesne a nakoniec sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
PannyMárie. Potom nasledovala svätá omša, ktorú celebroval náš
duchovný otec Emil Onderko. V homílii vyzdvihol zásluhy
francúzskeho kňaza zo 17. storočia Jána Eudesa pri šírení úcty
kNepoškvrnenému Srdcu PannyMárie. Povzbudil nás k vykonaniu
Pobožnosti prvých piatich sobôt vmesiaci. PannaMária dáva prísľub
tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť, že bude pri nich v hodine
smrti so všetkýmimilosťami, potrebnými na spásu ich duše.
V nedeľu 26. júna 2022 bol celebrantom a slávnostným kazateľom

odpustovej svätej omšeMgr. Peter Sepeši, farár vKamenici n/C.
Vo svojom príhovore poukázal na hodnotu srdca PannyMárie, ktoré
je pre nás príkladom vo vernosti povolaniu, v obetovaní sa pre
druhých i v trpezlivom znášaní utrpenia.

V sobotu pri svätej omši na organe hrala a svojím spevom obohatila
slávnosť pani Slávka z Pustého Čemerného. Pri nedeľnej svätej omši
za organom sedela, hrala a spievala naša kantorka pani Antónia
z Nacinej Vsi. Obom ďakujeme za peknýhudobnýdoprovod svätých
omší.
O výzdobu kostolíka sa postarali kurátorky a sestry

Nepoškvrneného Srdca PannyMárie Fatimskej, za čo im patrí vďaka.
Poďakovanie vyjadrujeme tiež všetkým, ktorí sa zapojili do príprav
i samotného priebehu dvojdňovej odpustovej slávnosti.
Odpustová slávnosť pokračovala aj pri spoločnom obede

pozvaných hostí, kde okrem dobrého jedla, vládla aj pekná duchovná
atmosféra. Za požehnaný čas vzdávame vďakyBohu i našej nebeskej
Matke.

Členovia kostolnej rady
foto Patrik Pavlo
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V KOSTOLE NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V LESNOM



Po troch rokoch sa 7. júla 2022 znova konalužXXV. ročník celoslovenskej
púte seniorovnaMariánsku horu vLevoči. Predpandémiou sme sa na
nej pravidelne zúčastňovali a nebolproblém naplniťautobus pútnikmi.
Terazsmeboli plníočakávania či túžba ísťna pútnickémiesto
a poďakovaťsa za všetko, čo vživotedostávamea poprosiťo novémilosti
nášho Pána i nebeskúMatku PannuMáriu, znás nevyprchala.
Prihlásených štyridsaťpútnikovdalo jasnú odpoveď. Túžba po Bohu
a duchovných hodnotách je stále živá.

Odchádzali sme skoro ráno o pol piatej hodine. Počas cesty sme sa
pomodlili ruženec svetla, spievali mariánske piesne a posilnili sa
raňajkami. NaMariánsku horu sme prišli pred ôsmou hodinou.

Na úvod nás privítal moderátor púte pán JozefLapšanský. Potom sa
k pútnikom prihovoril Marián Bér, riaditeľklubu priateľovTV LUX.
Nasledovalamodlitba posvätného ruženca. Vrcholom púte bola svätá
omša, ktorú slávil biskup Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej
diecézy. Po svätej omši nasledoval rozhovor s pánom biskupom. Púť
sme ukončili krížovou cestou.
Cestou späť sme si urobili polhodinovú prestávku pri lietadle v obci

Podlipníky. Občerstvili sme sa chutnou zmrzlinou a kávou. Posilnení
vo viere a s radosťou v srdci sme sa šťastne vrátili domov.

Vďační seniori
foto Emil Onderko
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NA MARIÁNSKEJ HORE SME NECHÝBALI!

PÚŤ SENIOROV V LEVOČI



1 . ZAMYSLENIE

1 Kor12, 4-27
Darymilosti sú rozličné, aleDuch je ten istý. Aj služby sú rozličné, alePán
je ten istý. A rozličnésú aj účinky, aleBoh, ktorýpôsobívšetko vo
všetkých, je ten istý. Každývšakdostáva prejavyDucha na všeobecný
úžitok. Jeden dostáva skrzeDucha slovomúdrosti, inýpodľa toho istého
Ducha slovo poznania, inývieru v tom istomDuchu a inýv tom istom
Duchu daruzdravovať, iný schopnosťrobiťzázraky, inýprorokovať, iný
rozlišovaťduchov, inýdarrozličných jazykova inývysvetľovaťjazyky.
Ale toto všetko pôsobíjeden a ten istýDuch, ktorýrozdeľuje každému,
ako chce. Lebo ako je jedno telo amámnoho údov, ale všetkyúdy tela sú
jedno telo, hoci ich jemnoho, takajKristus. Veďmyvšetci, či Židia alebo
Gréci, či otroci alebo slobodní, boli smev jednomDuchu pokrstenív
jedno telo. A všetci smeboli napojeníjednýmDuchom. Telo nie je jeden
úd, alemnoho údov. A kebynoha povedala: „Nie som ruka, nepatrím
k telu,“tým ešteneprestáva patriťk telu. A kebypovedalo ucho: „Nie som
oko, nepatrím k telu,“tým ešteneprestáva patriťk telu. Kebybolo celé
telo okom, kdebybol sluch?A kebybolo celésluchom, kdebybolčuch?
AleBoh rozložilúdy, každý jeden znich, v tele, ako chcel. Kebyboli všetky
jednýmúdom, kdebybolo telo?No takto jemnoho údov, ale iba jedno
telo… Ak teda trpíjeden úd, trpia spolu s ním všetkyúdy, a ak
vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetkyúdy. Vy steKristovo telo
a jednotlivo ste údy.

PavlovobrazKristovho tela je aktuálnypráve teraz, keďsynoda
premýšľa o vzájomných vzťahoch členovCirkvi: Cirkev je pluralita
v jednote, Cirkev je vzájomnápomocvšetkých, kde každýmá svoju
nezameniteľnúúlohu. Znamená to, že vo všetkýchúdoch prúdi jeden
a ten istýživotKrista. Katolíci nie sú samostatné ostrovy, kde sa žije viera
individuálne abezkontaktu s druhými. Vierakaždého znás je buďvierou
Cirkvi, alebo ňounie je vôbec. Kristovýmcieľom je, aby jeho telo kráčalo
v jednote kpravde, ktorou jeOn sám.
Okrem toho apoštol Pavol aj Druhývatikánskykoncil zdôrazňujú, že

Boh vo svojom tele rozdeľuje osobitnémilosti „každému, ako chce“. Cieľ
týchto darovnie je len pre osobnýrozvoj veriaceho, ale vďakapomoci
darovrobí Boh veriacich „schopnými aochotnými podujaťsana
rozmanité diela aúlohyužitočné naobnovu aďalšie budovanieCirkvi.“
(LG 12) Je to Božia vôľa, abyboli vCirkvi niektorí s daromautority, iní
s darompočúvania. Je to ale pre dobro celého tela, a teda aj každej jeho
časti.
PápežFrantišekpri predstavení encyklikyo bratstve a sociálnom

priateľstve Fratelli tutti varoval prednesprávnympoužívanímautority,
kedysa zabudne, žeCirkev je Pánova, nie naša: „Vkaždej dobemôžubyť
tí, ktorým sadostalo postavenia, hocakého postavenia, aj vCirkvi,
vBožom ľude, vpokušení sledovaťvlastné záujmyanie tie Božie. A Ježiš
hovorí, že pravé postavenie autorityspočívavslužbe, v slúžení ostatným,
nie vo využívaní ostatných.“ (Anjel Pána4.10.2020) PredstaveníCirkvi sú
poddrobnohľadom, lebo nesprávne používanie daru autoritysa
všeobecne spája práve s nimi. Vzápätí ale pápeždoplní: „Je to postoj
autority, no tiežkaždého znás, pretože každýznásmáhoci len vmalej,
maličkej miere istú autoritu.“ Nie je správne odkazovaťsa ibana autoritu
predstavených, lebo aj veriaci laikmápriestor, kdemôže – amusí – svoju
autoritu aplikovaťpre službudruhým– aj kebyto bolahoci len služba
rodičovdeťom.
Cirkev je tedapredurčenáktímovémukráčaniu akspolupráci

všetkýchúdov. Pastoračnýúspechnašej Cirkvi (aj farnosti) nestojí na
ľuďoch, ktorí dostali špeciálne daryčimoc autority, ale na zapojení
všetkých, lebo je to znak, že saKristovo telo hýbe primerane, že je zdravé
vo všetkých častiach. Preto sme teraz tu, abysme premýšľali a pýtali sa:

Kráčanaša farnosťči diecéza zanejakouvíziou? Vieme, čo súpriority
pre našudiecézu a aké krokytrebauskutočniť? Ako sanapĺňanie cieľov
sleduje, kontroluje? Ako savykonáva autorita vrámci našej partikulárnej
cirkvi: zapája biskup či kňazveriacich do rozhodovania? Aká je prax
tímovej práce a spoluzodpovednosti? Ako podporujeme laické služby
aprevzatie zodpovednosti veriacimi? Súkňazi dostatočne formovaní
k tímovej práci? Fungujú vo farnostiach pastoračné rady(anielen
„kurátori“)? Používajú sa vo farnostiach nejaké konkrétne spôsoby
spoločného vytyčovaniapriorít (napr. dotazníky, pravidelné stretnutia
zástupcovvšetkých skupín veriacich)?

2. ZAMYSLENIE

1 Sam 8, 6-7
Samuelovi sa nepáčilo, keďmu hovorili: „Daj nám kráľa, nech panuje
nadnami!“Preto sa Samuelmodlil kPánovi. A Pán povedalSamuelovi:
„Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veďnie tebou opovrhli,
opovrhlimnou, aby som nekraľovalnadnimi.

AUTORITA REŠPEKTUJE BOHA
Do farnosti prišiel nový kaplán. Už od prvých dní sme cítili, že jeho

slová sa nám vpisujú veľmi hlboko do srdca a aj napriek tomu, že ešte
nemal veľké skúsenosti, stal sa pre nás nenútene prirodzenou
duchovnou autoritou. Postupom času sme spozorovali, ako hlboko si
tento mladý kňaz váži a sám počúva Božie slovo, že je ním doslova
presiaknutý. A tak ani pre nás nebolo ťažké ho počúvať a nechať sa
ním viesť. To, čo hlásal, sa úprimne a hlboko snažil aj sám žiť. Toľko
krátka skúsenosť z jednej konkrétnej farnosti a iste nie je jediná.
V udalosti opísanej v Samuelovej knihe Izrael zatúžil po ľudskom

kráľovi a vo svojom srdci autoritu Boha odmietol, akoby si ju chcel
nahradiť svojou, čo časom prinieslo bolestné následky. Odmietanie
alebo prijímanie Boha v osobnom duchovnom živote sa zrkadlovo
odráža vo všetkých činnostiach človeka. Kto je skutočne blízko Boha,
stáva sa ozajstnou autoritou pre iných a tí k nemu akosi prirodzene
cítia úctu a nechajú sa ním viesť. Ak ja ako autorita (otec, mama,
kňaz, učiteľ, predstavený, nadriadený) hlboko rešpektujem a počúvam
Boha, potom aj tí, čo súmi zverení, ľahšie budú chcieť počúvať
a rešpektovaťmňa. Iba autorita budovaná na Bohu skutočne obstojí.

Jn 13, 8b
JežišPetrovi odpovedal: „Akťa neumyjem, nebudešmaťpodiel somnou.

Lk22, 33 - 34
Pane, hotový som ísťs tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježišpovedal:
„Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razynezaprieš, žema
poznáš.

AUTORITA - ČLOVEK NEDOKONALÝ, KTORÝ POTREBUJE JEŽIŠA
Peter sa cítil príliš sebavedome. Mal problém nechať si Ježišom

umyťnohy. Musel prejsť skúškou vlastnej viery, v ktorej bolestne
zlyhal, aby už navždyhlboko potreboval Ježiša a vedel, že bez neho to
nedá. Možno to vyznie paradoxne, ale dobrou autoritou nemôže byť
ten, kto je dokonalý: teda presnejšie povedané, kto sa takým cíti.

Jn 21, 17
Pane, tyviešvšetko, tydobre vieš, že ťamám rád.

AUTORITA STOJÍ NA LÁSKE K JEŽIŠOVI
Prvý pápež po svojej skúsenosti odteraz všetko postaví na tejto

hlbokej a pokornej láske – láske k jeho Majstrovi.
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ĎALŠIA SYNODÁLNA TÉMA

AUTORITA A SPOLUÚČASŤ
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Jn 13, 14 - 15
Keďsom teda ja, Pán aUčiteľ, umylnohyvám, aj vy simáte jeden
druhému nohyumývať. Dal som vámpríklad, aby ste aj vy robili, ako
som ja urobil vám.

Mt23, 11
Kto jemedzi vami najväčší; budevaším služobníkom.

AUTORITA JE SLUŽBOU

Veriaci skonštatovali, že jedna z kantoriek v ich farnosti hrá tak, že
sa s ňou vôbec nedá zladiť, nepočúva a nevníma ľud. Hrá a spieva tak,
akoby hrala len sama pre seba. V akejkoľvek službe je potrebné
nezabúdať, že som tu pre iných, nie pre svoju sebarealizáciu, hoci tá
napokon prichádza ako prirodzenýdôsledok služby.

1 Kor13,4. 27
Darymilosti sú rozličné, aleDuch je ten istý, aj služby sú rozličné, alePán
je ten istý... Vy steKristovo telo a jednotlivo ste údy.

AUTORITA JE SPOJENÁ SO SPOLUPRÁCOU

Akvnás prúdi ten istýDuch, celý organizmus žije a zdravo plní
mnohé funkcie. Je prejavom pokory a prítomnosti Ducha v nás, ak
vieme potrebovať iných a tvorivo s nimi spolupracovať, ak sa vieme
podeliť o zodpovednosť. Jedno japonské príslovie hovorí: „Nikto z nás
nie je taký šikovný ako myvšetci dokopy.“ Nikto nejde k Bohu sám.
K hodnotám sa človek formuje, prijíma ich a realizuje v spoločenstve.
Autoritamá byť tým srdcom, ktoré pumpuje krv do všetkých údov,

prebúdza ich k životu a pozýva k aktivite. Ak by to tak nebolo, stávajú
sa pasívnymi ba odumierajú. No taktiež oni samy sa potrebujú tomu
otvoriť a nechať sa rozhýbať k životu, lebo odumrieťmôžu aj vlastnou
vinou.

3. ZAMYSLENIE

1 Kor3, 6 - 11
Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrastdalBoh. A takani ten, čo sadí, nie
je nič, ani ten, čo polieva, aleBoh, ktorýdáva vzrast. Kto sadíi kto
polieva, sú jedno, ale každýdostanevlastnú odmenu podľa toho, ako

pracoval. LebomysmeBožíspolupracovníci a vy steBožia roľa aBožia
stavba. PodľaBožejmilosti, ktorú somdostal, položil som akomúdry
staviteľzáklada inýna ňom stavia. Ale každýnech si dáva pozor, ako na
ňom stavia. Lebo niknemôžepoložiťinýzákladokrem toho, čo je už
položený, a je ním JežišKristus.

S pojmami ako autorita sa na dennej báze stretávame vo všetkých
oblastiach našich životov. V roli manžela-manželky, rodiča,
zamestnanca, farníka, či priateľa. Bežný výklad hovorí, že autorita
(z lat.) je uznaná alebo uznávaná schopnosť osoby, spoločnosti alebo
inštitúcie pôsobiť na druhého s cieľom niečo dosiahnuť, výslovne
rešpektuje slobodu (na rozdiel odmoci alebo nátlaku).
Veľakrát sa človekmožno pozastaví a vníma nesprávne pojem

autorita ako niečo direktívne, nátlakové, neslobodné. Ak si to však
premietneme do vzťahu s našou Cirkvou, tak práve v autorite Cirkvi
môžeme pocítiť veľký nával slobody a prijatia. Ako sme sa dočítali
vyššie, autorita pôsobí na druhého s cieľom niečo dosiahnuť. Naša
Cirkev sa preto snaží viesť nás veriacich jedným smerom vduchu
slobodydo Božieho kráľovstva. Zároveň aj ona sama, Cirkev ako
Kristova nevesta, je podriadená Božiemu slovu. Je ťažké si predstaviť
väčší prejav lásky ako ten, keďniekomu záleží na tom, aby sme vo
svojom živote pocítili lásku Boha a žili vedomýbohatý život plný
Krista.
Rovnako ako v rodinách sú autoritou rodičia, tak sú autoritou aj vo

farských spoločenstvách kňazi, biskupi, svätý otec. A tak ako sila tkvie
vo Svätej Trojici, aj my samôžeme v spoluúčasti spoločne zomknúť
a spoločne volať po Božej pravde a prijímať skutky tak, ako nám ich
nadelil Pán.
Práve v spoločenstvách sa učíme, aká je spoluúčasť a tímová práca

dôležitá vo vzťahu k viere a k Bohu. Tam kde jeden končí, druhý
pokračuje a kde druhýuž nevládze, preberá jeho bremeno zase ďalší.
Rovnako ak sa viacerí spojíme, Pán nám dáva požehnanie, aké
jednotlivec neokúsi.
Mnohí z nás majú skúsenosť duchovných aktivít, duchovných

cvičení. Pri nich sa každýmusí pokoriť a prijať pravidlá veľkého
spoločenstva. Tak vznikajú situácie, kde každýmusí ťahať za jeden
povraz, veľakrát sa premáhať, so svojimi slabosťami slúžiť iným
a čerpať silu vmodlitbe.

4. POMOCNÉ OTÁZKY

SynodálnaCirkev jeCirkevparticipujúca a spoluzodpovedná.

- Ako sa v našej miestnej Cirkvi vykonáva autorita alebo správa?
- Ako sa vpraxi uplatňuje tímová práca a spoluzodpovednosť?
- Ako sa vykonáva hodnotenie a kto ho vykonáva?
- Ako sú podporovanélaickéslužbya zodpovednosťlaikov?
- Ako fungujú synodálne orgányna úrovnimiestnejCirkvi (pastoračnéradyvo farnostiach a diecézach, kňazská rada, atď.)?
- Ako môžeme posilniť synodálnejší prístup v našej spoluúčasti a vodcovstve?
- Vypočuje kňazvnašej farnosti názoryvšetkých?
- Cítim sa byť považovaný za plnohodnotného člena nášho spoločenstva amám vôbec záujem ním byť?
- Čomi hovoria slová: „spoluzodpovednosťvCirkvi“?
- Akým spôsobom sa stanovujú vo farnosti pastoračné priority?
- Akú skúsenosťdoposiaľvo svojej farnostimáte s tímovou prácou, ktorá sa prejavuje ako spoločnéhľadanie prioríta rozdeľovania
spoluzodpovednosti?
- Akú povahumá vo vašej farnosti farská pastoračná rada?Existuje?Načúva kňazostatným členom pastoračnej rady?Sú rozhodnutia tejto rady
výsledkom spoločnej práce?Dbá sa pri rozhodovanína názorväčšinyčlenovrady(tj. Má podobu rozhodujúceho hlasu)?
- Máte už skúsenosť so synodalitou na úrovni vlastnej farnosti? Napr. formou „farského snemu“, dotazníkov / načúvaniu pri vytyčovaní
pastoračných priorít?
- Sú kňazi (bohoslovci, tj. budúci kňazi) dostatočne formovanípre tímovú spoluprácu a knačúvaniu všetkých?
- Aké sú vaše predstavy / očakávania o pôsobení a poslaní pastoračnej rady farnosti?
- Čo pomáha nášmu rastu vuvedomenísi spoluzodpovednosti vCirkvi?
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Na slávnosťNanebovzatia PannyMárie bude
pri každej sv. omši požehnanie bylín a kvetov.

Nedeľa – 21. august 2022 – mesačná zbierka
na kostolné potreby.

Od22. do 26. augusta 2022 svätéomšenebudú,
zdôvodu čerpania dovolenky.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: JÚL
Pokrstili sme:
Oliver Staniak – Nacina Ves
Damián Tokár – Nacina Ves
Liliana Iľková – Nacina Ves
Nech sa vzmáhajú vmúdrosti, veku a vobľube
u Boha i ľudí!

Zosobášili sa:
Tomáš Piskor aVeronika r. Tokárová –
Nacina Ves
Nech sú šťastnía Bohom požehnaní!

Opustili nás:
MargitaDankaninová, r. Havrilová –
Petrovce n/L (jún)
Roknarodenia – 1934
FiloménaTalnagiová, r. Kostovčíková –
Petrovce n/L
Roknarodenia – 1947

Odpočinutie večnédaj imPanea svetlo večné
nech im svieti, nech odpočívajú vpokoji.

1. 8., PO sv. AlfonzMária de Liguori, biskup a učiteľCirkvi 16:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

2. 8., UT sv. Euzébius Vercellský, biskup; sv. Peter Julián Eymard, kňaz; 17:00 Petrovce n/L
bl. ZefirínMalla (Porciunkula) 18:00 Lesné

3. 8., ST sv. Peter, biskup 17:00 – 18:00 Lesné – spoveď
18:00 Lesné

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

5. 8., PI Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky vRíme (PannyMárie Snežnej); 16:30 – 17:00 Vybuchanec – spoveď
sv. Nonna, matka rodiny 17:00 Vybuchanec

18:00 Petrovce n/L
19:00 Nacina Ves

6. 8., SO Premenenie Pána; bl. Oktavián, biskup 8:00 Petrovce n/L
9:15 Nacina Ves
10:30 Lesné

7. 8., NE 19. nedeľa vCezročnom období 8:00 Lesné
9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

8. 8., PO sv. Dominik, kňaz; sv. Viktorín 18:00 Nacina Ves
9. 8., UT sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), rehoľníčka amučenica, 17:00 Petrovce n/L

spolupatrónka Európy; sv. Roman, mučeník 18:00 Vybuchanec
10. 8., ST sv. Vavrinec, diakon amučeník 18:00 Lesné
11. 8., ŠT sv. Klára, panna; sv. Tibor, mučeník; sv. Zuzana 18:00 Petrovce n/L
12. 8., PI sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., pápež 18:00 Nacina Ves
13. 8., SO sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci 18:00 Lesné
14. 8., NE 20. nedeľa vCezročnom období 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

15. 8., PO NanebovzatiePannyMárie – PRIKÁZANÝSVIATOK 16:30 Lesné
17:45 Petrovcen/L
19:00 NacinaVes

16. 8., UT sv. Štefan Uhorský; sv. Rochus, pustovník 17:00 Petrovce n/L
18:00 Vybuchanec

17. 8., ST sv. Hyacint, kňaz 18:00 Lesné
18. 8., ŠT sv. Helena; bl. Leonard, opát 18:00 Petrovce n/L
19. 8., PI sv. Ján Eudes, kňaz; bl. Elvíra, panna amučenica 18:00 Nacina Ves
20. 8., SO sv. Bernard, opát a učiteľCirkvi; sv. Samuel, prorok 18:00 Petrovcen/L
21. 8., NE 21. nedeľa vCezročnom období 8:00 Suché

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

22. 8., PO PannaMária Kráľovná
23. 8., UT sv. Ružena Limská, panna
24. 8., ST sv. Bartolomej, apoštol; sv. Emília, panna a rehoľníčka
25. 8., ŠT sv. Ľudovít, kráľ; sv. JozefKalazanský, kňaz; bl. Metod DominikTrčka, rehoľník amučeník
26. 8., PI sv. Anastáz, mučeník a patrón hercov
27. 8., SO sv. Monika 18:00 Vybuchanec
28. 8., NE 22. nedeľa vCezročnom období 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

29. 8., PO mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 18:00 Nacina Ves
30. 8., UT sv. Erik, kráľ; sv. MáriaWardová, mučenica 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
31. 8., ST sv. RajmundNonnatus, rehoľník 18:00 Lesné


