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Badín 11. októbra (TKKBS) Konferenciu
biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie
štyri roky košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober. Tlačovej kancelárii
KBS poskytol rozhovor.

Otecarcibiskup, po zvoleníste povedali, že je na
čom stavať. Na čo teda chcete nadviazať?
Rád by som nadviazal na lásku, poslušnosť

amilosrdenstvo otca Stanislava Zvolenského
o Cirkev na Slovensku.
Zhodou okolností sú to slovámôjho

biskupského motta, ktoré sa nachádzajú pod
erbovým štítom: Cum caritate, oboedientia
et misericordia – s láskou, poslušnosťou
amilosrdenstvom.

Akévýzvy stoja predCirkvou na Slovensku?
Akéciele v tejto súvislostimáte?
Synodálne diskusie ukázali, čo našim

ľuďom chýba. Pozrime sa na to. Čítajme to,
pretavme to do našich plánov. Venujme sa
tomu.
Výzvou je klesajúci počet veriacich

i starostlivosť o tých, ktorí sa sami o seba
nevedia postarať.
SvätýOtec František nám povedal,

že Cirkev na Slovensku žije bohatstvom
rozmanitosti obradov a tradícií, ako most
spájajúci kresťanskýZápad a Východ. Mojím
cieľom je spájať, nie rozdeľovať.
Ponúkam otvorené srdce a pomocnú ruku

pre všetkých, hoci viem, že nie všetci ho
môžu prijať.

Mnohímali a stálemajú ťažkésrdcenaCirkev
za obdobie pandémie, vnímate rozdelenie
Cirkvi?Ako chcete budovaťjednotu
a spoločenstvo?
Na začiatku svojej služby v úlohe predsedu

by som chcel povzbudiť k dvom veciam
- k spoločnej modlitbe a k spoločnému
kráčaniu. Aj Cirkev na Slovenskumá rany,
ktoré potrebujú uzdraviť.
Netitulujem si právomoc, že viem, ako

na to. Spoločne všakmôžeme byť tvorcami
pokoja. Pozývam každého jedného veriaceho
i neveriaceho, aby si vždy vypočul jednu
i druhú stranu.
Rozdelenie tu bude vždy, je na nás, ako ho

prijať. Budujme to, čo nás spája, nie, čo nás
rozdeľuje.

Ľudiamajú strach. Počas pandémie sa báli
najmä starísmrti. Dnes sa bojamladérodiny,
boja sa vojny, ekonomickej neistoty. Ako chce
na to reagovaťCirkev?
Cirkev žije, mení sa. Guardini hovoril, že

jej srdcom je Kristus. Zamerajme sa v prvom
rade na Krista.
V druhom - hľadajme možnosti, ako

zmierniť dopady týchto kríz. Apelujme
na tých, ktorí sú za ne zodpovední, aby
predstúpili pred spoločnosť a povedali,
ktorým smerom ísť z toho von.
Cirkevmôže byť napomocná tomu, aby

bola sprievodcom či sprostredkovateľom pri
riešení týchto kríz.

AkoCirkevplánuje reagovaťna ekonomickú
a energetickú krízu?
V jednotlivých diecézach už kňazi dostali

prvé inštrukcie, ako sa pripraviť. Zamýšľam
sa nad tým, či by nebolo vhodné, aby sme aj
za Cirkev nepovedali stanovisko k tejto téme.
Po prevzatí úradu samôžeme k tejto

otázke vrátiť a venovať sa jej.

Službu ste zverili svätým košickýmmučeníkom,
prečo práve im?
Súmi veľmi blízki amám ich veľmi rád.

Preto bola voľba jasná.

KONFERENCIU BISKUPOV SLOVENSKA POVEDIE
MONS. BERNARD BOBER
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Badín 10. októbra (TKKBS) Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie
najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolitaMons. BernardBober.
Vtajných voľbách o tom rozhodlo 14 členovKBS.

Voľba sa uskutočnila na úvod 103. plenárneho zasadnutia KBS vBadíne.
Vo funkcii po štyroch funkčných obdobiach vymeníbratislavského arcibiskupa
metropolituMons. Stanislava Zvolenského.

PodpredsedomKBS sa stal nitriansky biskupMons. Viliam Judák. Doteraz
ním bol arcibiskup Bober.

Stálu radu KBS budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára
KBS (Mons. Marián Chovanec) tvoriťrožňavský biskupMons. Stanislav
Stolárik a arcibiskup Zvolenský.

Nového hovorcu KBS plénum nezvolilo.

Stručnýživotopis nového predseduKBSMons. BernardaBobera

*narodil sa 3. novembra 1950 vZbudskom Dlhom v okreseHumenné
*za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 vBratislave
*od roku 1974 kaplánom vHumennom
*od roku 1975 kaplánom v Snine
*od roku 1977kaplánom vZborove
*od roku 1978 farským administrátorom vKecerovciach
*od roku 1990 farár-dekan vHumennom
*od roku 1991 generálny vikár
*28. decembra 1992 ho SvätýOtec Ján Pavol II. menoval za titulárneho

biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa
*30. januára 1993 ho J.Em. JozefkardinálTomko v katedrále sv. Alžbety

vKošiciach vysvätil za biskupa
*4. júna 2010menovaný za košického arcibiskupa
*10. júla 2010 kánonicky prevzal úradarcibiskupa – metropolitu Košickej

arcidiecézy.
Zdroj životopisu: Košická arcidicéza

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: OKTÓBER

Pokrstili sme:
KarolínaGruberová– Nacina Ves
Sebastián Rjabušin– Petrovce n/L
Nech sa vzmáhajú vmúdrosti, veku a vobľube
u Boha i ľudí!

Opustili nás:
JozefDobrocký – Nacina Ves
Roknarodenia – 1949
Odpočinutie večnédajmu, Pane, a svetlo večné
nechmu svieti, nech odpočíva vpokoji.

OZNAMY
Utorok– 1. november 2022
Všetkých svätých
Pobožnosti na cintoríne na SlávnosťVšetkých
svätých budú takto:
14:00 – Nacina Ves,
15:00 – Petrovce n/L

Vnedeľu 6. novembra 2022 bude farská
odpustová slávnosťvNacinej Vsi. Slávnostná
sv. omša začne o 10:30. Celebrantom
a kazateľom bude doc. ThDr. Radoslav Lojan,
PhD., dekan Teologickej fakulty vKošiciach

Piatok– 11. november 2022 – detská svätá
omša o 17:00 vo farskom kostole vNacinej
Vsi

Nedeľa – 13. november 2022 – dobročinná
zbierka sv. Alžbety

Nedeľa –20. november 2022 – mesačná
zbierka na kostolné potreby

Nedeľa – 27. november 2022 – jesenná
zbierka na charitu



VÝSTAVBA NOVÉHO VONKAJŠIEHO OLTÁRA
V OBIŠOVCIACH

Obnova pútnického areálu vObišovciach bude v nasledujúcom
období pokračovať výstavbou nového vonkajšieho oltára. Podľa
košického arcibiskupa Bernarda Bobera sa posledné roky veľa
investuje do tohto pútneho miesta, lebo vzrastá chuť veriacich
putovať. „Treba dať tomuto miestu vážnosť akú si zaslúži. Ľudia tu cez
úctu kBožej Matke lepšie chápu tajomstvá života, ktoré Mária rozvíja
v ruženci. Preto by sme radi v nasledujúcich rokoch sprístupniť toto
miesto tak, aby každýkto sem zavíta, vedel, že samu oplatilo vyjsť
z domu, oplatilo samodliť, oplatilo sa nadchnúť, pretože toto miesto
v sebe skutočne niečo pozitívne skrýva.“
Počas tohoročnej odpustovej slávnosti bol požehnanýnový zvon,

ktorý sa stane súčasťou poľného oltára. Jeho donátorom je dekan

z Brezovice, Peter Sedlák, ktorý prezradil, že zvonmámeno
Sv. Bernard. „Je to patrón súčasného arcibiskupa, ale predovšetkým je
sv. Bernard veľkýmariánsky ctiteľ. Je autorom viacerýchmariánskych
hymnov, modlitieb a veršov, cez ktoré pozýva k úcte PannyMárie.
Zvonmá váhu 70 kg a odliala ho zvonolejárska dielňa Albína Iváka
z Liptovských Sliačov.“
Pred rokom žilo Slovensko návštevou pápeža Františka a aj toto bol

impulz k rozvoju Obišoviec. Obišovský farárMichal Harakaľ si
spomenul na túto udalosť: „Svätý otec požehnal základnýkameň
tohto poľného oltára. Na základe toho sme rozlíšili, že je to Božie
dielo, ktoré chce maťna tomto mieste. Tešíme sa, že sa všetko posúva
dopredu a snažíme sa o jeho skorú realizáciu. Je to dielo, ktoré nebude
slúžiť našej farnosti, ale všetkým, ktorí kedykoľvek zavítajú zaMáriou
na Putnok.“

Prevzaté z internetovej stránky: ke-arcidieceza.sk

BOLI SME NA PÚTI V OBIŠOVCIACH
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PÔJDEM V TEJTO CHVÍLI ŠŤASTNEJ K ČISTEJ ĽALII,
K RUŽENCOVEJ A PREKRÁSNEJ PANNE MÁRII…

Aj myveriaci z našej farnosti sme v sobotu 1. 10. 2022 popoludní
putovali kObišovskej PanneMárii. Cesta s našim duchovným otcom
ubehla veľmi rýchlo. Počas cesty sme samodlili svätý ruženec, spievali
mariánske piesne. Púť sa začala o 15:00 hod. korunkou Božieho
milosrdenstva ktorú viedol duchovný otec Harakaľ.
O 15:30 bola svätá omša s fatimskou pobožnosťou ktorú celebroval

Mons. Bernard Bober arcibiskup - metropolita. Svätý ruženec sa
modlili deti z dekanátu Lipanyktorý zabezpečoval aj priebeh celej
svätej omše. Na záver svätej omše arcibiskup Bernard Bober požehnal
zvon ktorý bude stáť pri hlavnom oltári. Darovali ho veriaci
z Brezovice.
Posilnení radosťou, že smemohli byť tak blízko pri PanneMárii,

poďakovať sa jej, poprosiť o pomoc, sme sa vrátili naspäť do našich
domovov.

Ružena Demeterová



ODPUSTKY
V PROSPECH ZOSNULÝCH

1. Veriaci, ktorývdeň Spomienkyna všetkých
zosnulých nábožnenavštívi kostolalebo
kaplnku a pomodlísaModlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím vBoha), môže získať
úplnéodpustky, ktorésamôžu privlastniťiba
dušiam vočistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada
splniťtri podmienky: sv. spoveď(krátko
predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie
v ten istýdeň) amodlitba na úmyselSv. Otca
(stačíOtčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako
vo všeobecnosti treba vylúčiťakúkoľvek
pripútanosťkhriechu aj k všednému.
Tieto odpustkymožno získaťodpoludnia
predchádzajúceho dňa aždo polnoci určeného
dňa.

2. Veriaci, ktorýnábožnenavštívi cintorín
a aspoňmysľou sa pomodlíza zosnulých, môže
získaťodpustky, ktorésamôžu privlastniťiba
dušiam vočistci, razdenne od1. novembra do
8. novembra. Treba splniťajďalšie podmienky.
Jedna sv. spoveďvšak stačína všetkyodpustky.
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VYBUCHANEC

NACINA VES
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MODLITBA

ZA ZOSNULÝCH BLÍZKYCH

Pane Ježišu, ľudia, ktorých nám vtejto chvíli
kladiešpredzrak, sú užs tebou. Dnes ťa, Pane,
prosíme, aby si im ukázal svoje svetlo.
Kladieme ti ich do tvojich rúk, Pane,
a prepúšťame ich, dávame ti ich. Teraz, Pane, ti
chcemeobetovaťtýchto ľudíako dar. Teraz, keď
ti ich obetujeme, prosím ťa, aby si nás uzdravil
zo všetkých pocitovviny, ktorévoči ním cítime.

Uzdrav, Pane, aj smútok, kedykoľvek si na
týchto ľudíspomenieme. A teraz, Pane, prichá-
dzamenamiesto týchto ľudípredteba. Vich
meneťa chcemepoprosiťo odpustenie za všet-
ko, za čo ťamali odprosiť, ale to neurobili.
Z láskyk týmto ľuďom ťa prosíme, Pane, aby si
zhliadolna našu lásku kním a odpustil im.
Daj, nech týchto ľudízahalítvoje svetlo, tvoje
dokonalésvetlo. Daj, abynám títo ľudia oddnes
spôsobovali iba radosť.

Pane, vzdiaľodnás putá, ktorévnás
vyvolávajú hnev, putá, ktorévnás vzbudzujú
pocityviny, putá, ktorénám spôsobujú úzkosť,
putá, ktorénás napĺňajú strachom.

A teraz, Pane, ti odovzdávamenašich
zosnulých do tvojich rúk. Prosímeťa, aby si im
dalvečnýodpočinoka radosť. Amen.

PETROVCE NAD LABORCOM

LESNÉ



Po dvojročnej vynútenej prestávkemali jubilujúci občania Petroviecnad
Laborcom opäťpríležitosťstretnúťsa. Vnedeľu 16. októbra celebroval
ďakovnú svätú omšu nášfarár, vdp. EmilOnderko. Slávnostným
kazateľom bolgréckokatolíckyfarárzTopolian JozefLukáč. Úvodným
slovom sa nielen jubilantom, ale všetkým prítomnýmprihovoril starosta
obce Štefan Rovňák. Jeho príhovorprinášame:

Vážený pán farárMgr. Emil Onderko, duchovný otec JozefLukáč,
vážení jubilanti, drahí prítomní!

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú búrku…
čo však nezastaví, čo nikdynespomalí, je čas. Najmä v pokročilom
veku si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi.
Spomínate na dni, keďste boli mladí, mali ste pre seba slová vyznania
a sľubov. Spomínate na dni, keďste vstupovali do manželstva, kedy ste
položili základ svojim rodinám. Sú to spomienky jasné, čisté a slnečné.

Zanechajme však už spomienky. Dnešná oslava, na ktorej si
pripomíname vaše okrúhle životné jubileá patrí vám. Chceme vám
pripomenúť, že na vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú
ste vykonali.

Aj keďste už na zaslúženom odpočinku, mnohí z vás s hlbokou
úctou a citom pomáhate vychovávať svoje vnúčatá a pravnúčatá
vštepujete im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja,
úspechu a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť. A to je vzácnydar,
ktorý človek potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto
vedomie môže našu jeseň urobiť krásnou a pokojnou. Vaše deti, ktoré
vás majú rady a ktorým ste svojou prácou pripravili lepší život,
oceňujú vašu prácu, vážia si ju a váži si ju aj naša obec.

Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na nostalgiu, a najmä nie u
vás, lebo obzretie späť na vaše dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho
elánu nás nabáda k optimizmu. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť
a uznanie autority starších by samali premietať v každodennom živote
ako samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať ani naplánovať na
jedenmesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po statočne vykonanej
práci budeme aj mypotrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju starší
ľudia potrebujú dnes.

Buďte ešte dlhé rokymedzi nami šťastní! V pokoji užívajte život v
kruhu svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života pokojná a slnečná!
Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých.

A nech vás Pán Boh posilňuje a požehnáva do ďalších vašich rokov.
Pochválený buďJežiš Kristus!

Nazáversvätej omše sa jubilanti prostredníctvomDanyGujdanovej a
AngelyVasiľovej poďakovali kňazom. Ako podotkolotec Jozef, nie oni sú
tí, čo bymali dostaťkvety, kvety si zaslúžia predovšetkým jubilujúci
Petrovčania – a svoje slová vzápätíobaja kňazi pretavili do činu a kvetmi
obdarovali jubilantky.
Po svätej omši sa jubilanti stretli na slávnostnom obede. Posedenie sa
odohrávalo vpriateľskej atmosfére, bolo vidieť, že ľudia sa tešia
zmožnosti opäťpo časenadviazaťna rozhovorya spomienky, žedva roky
protipandemických opatrenívnich nezhasli chuťstretávaťsa. Veľmi
dobre zvolený termín – nedeľnédopoludnie – sa odrazilaj na dĺžke
stretnutia.

-r-
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TRADIČNÉ STRETNUTIE JUBILANTOV



Farský informátor 7

KeďJežišvidelveľkézástupy, vystúpilna vrch. A keďsa posadil, pristúpili
k nemu jeho učeníci. Otvorilústa a učil ich:
„Blahoslaveníchudobnívduchu, lebo ich je nebeskékráľovstvo.
Blahoslaveníplačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavenítichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavenílačnía smädnípo spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavenímilosrdní, lebo oni dosiahnumilosrdenstvo.
Blahoslaveníčistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavenítí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volaťBožími synmi.
Blahoslaveníprenasledovanípre spravodlivosť, lebo ich je nebeské
kráľovstvo.
Blahoslaveníste, keďvás budú premňa potupovaťa prenasledovať
a všetko zléna vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebomáte
hojnú odmenu vnebi.“
(Mt5, 1-12a)

ZAMYSLENIE NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Jeden novinár rozpráva svoje osobné svedectvo. Robil rozhovory
s mnohými ľuďmi. Stretol sa s mocnými, hviezdami športu, filmu,
politikmi a zistil jednu povšimnutia hodnú vec. Takmer všetci títo
populárni a slávni boli veľmi nespokojní so svojím životom. Ich
manželstvá sa rozpadli, alebo boli prinajmenšom problematické.
Mnohí z nich mali pochybnosti o svojej hodnote amnohí z nich
potrebovali dobrého psychoterapeuta. Tento novinár ale robil
rozhovory aj s ľuďmi z opačného pólu spoločnosti. Rozprával
s lekármi, ktorí pracovali s malomocnými, s misionármi, ktorí na
konci sveta pracovali pre neznámydomorodýkmeň. Hovoril
s humanitárnymi pracovníkmi v Somálsku, s ľuďmi pracujúcimi pre
bezdomovcov. Boli to ľudia, ktorí pracovali zamalý plat, denne dlhá
pracovná doba a žiadny potlesk. A tento novinár hovorí: „Keby som si
mal vybrať, s kým by som radšej trávil svoj čas, tak by som ho trávil
radšej s týmito služobníkmi, než s hviezdami. Títo služobníci totiž
majú hĺbku a bohatstvo a dokonca aj radosť. A zatiaľčo svoj život
takto strácajú, tak ho zároveň získavajú a nachádzajú.“
Tento novinármal skúsenosť s tou druhou skupinou ľudí, o ktorých sa
rôznym spôsobom hovorí v dnešnom evanjeliu, amajú jeden
prívlastok: Blahoslavení.

Peter Kreeft v knihe Návrat k ctnostem takto komentuje dnešné
evanjelium: „Každé z blahoslavenstiev je nehorázny paradox. Tí,
ktorých svet považuje za najmenej blažených, budú najblaženejší, a
naopak. Domnelí prehrávajúci sú v skutočnosti víťazmi, údajní víťazi
sú skutoční porazení. Je to šokujúci protiklad zdania a reality. Nikto
nemôže čítať blahoslavenstvá bez toho, aby jeho duch nebol

ohromený, iba že by bol úplne mŕtvy. Kazatelia a učitelia sú
v pokušení mierniť toto pohoršenie a pomáhať konšternovanému
duchu v záujme prijateľnosti Boha.“ Niektoré moderné biblické školy
prekladajú slovo makarios ako „šťastný“. Blahoslavenstvá však vedú
k väčšiemu pokladu než je len šťastie. Vedú k blaženosti.
Blaženosť je to, čo všetci stále hľadáme vo všetkom a všetkými
možnými spôsobmi. Blaženosť je vždynašim cieľom, či už
prostredníctvom rozkoše, moci, bohatstva alebo čnosti, múdrosti, cti
alebo čokoľvek iného. Blaženosť je najvyššie dobro. Ježiš nám
blahoslavenstvami dávamapu pre naše životy. Medzi šťastím
a blaženosťou je priepastný rozdiel. Šťastie pre moderného človeka
znamená niečo pocitovo subjektívneho, dočasného a závislého na
osude a náhode. Blaženosť je objektívny stav nie pocit, je to stav stály
a závisí na Božej milosti a našej spolupráci s ňou. Zásadným testom,
ktorý dokáže odlíšiť od seba šťastie a blaženosť je utrpenie. Utrpenie
môže byť súčasťou blaženosti, ale nepatrí ku šťastiu. Najlepšími
príkladmi tejto pravdy sú práve svätí, ktorých dnes slávime. Často
pracovali do úmoru, trpeli, ale vo vnútri prežívali tajomnú blaženosť.

Dňa 17. februára 1941 františkánaMaximiliána Kolbeho nacisti
uvrhli do väzenia. Onedlho istý kapitán SS vykonal vo väzení
inšpekciu. Keďmu otvorili celu číslo 13 a uvidel medzi väzňami habit
františkánskeho mnícha, rozzúril sa. Bol to dvametre vysoký kolos.
Vrhol sa ako šelma naMaximiliána Kolbeho, strhol mu ruženec,
ktorýmal pripevnenýna opasku, mával mumalým krížikom pred
tvárou a reval:
„Imbecil! Idiot! Špinavý farár! Ty veríš v tie hlúposti?“
„Pravdaže, verím.“
Utŕžil silné zaucho na ľavé i pravé líce. Začal vypľúvať krv.
„Ešte vždy veríš?“
„Ó, áno, rozhodne verím!“
Kapitán SS znásobil svoju krutosť. Kolbeho zaplavil dážďúderov
sprevádzaných prílivom nadávok. Z otca Kolbeho ostala ibamalá
beztvará zakrvavená kôpka na zemi. Kapitán SS odišiel uškŕňajúc sa
v sprievode vlastných.
Dvere sa zatvorili. Ostatní väzni ho obstúpili. Niektorí mali v očiach
slzy. Počuli, ako otec šepká slabým hlasom:
„Priatelia moji, neplačte! Naopak, radujte sa! Toto utrpenie môže
pomôcť týmto ľuďom, aby sa stali lepšími, aby sa obrátili.“

Každýdeň nám dáva príležitosť žiť blahoslavenstvá. Takmôžeme
i v týchto ťažkých časoch vydávať jednoduché, ale hlboké
svedectvo o Kristovi. Ďakujme Bohu za toto pozvanie a prosme Ho,
aby sme sa snažili dosiahnuť skutočnú blaženosť.

Amen.

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU
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31. 10., PO sv. Wolfgang, biskup; bl. Krištof, kňaz 17:00 Nacina Ves
1. 11., UT Všetkých svätých – PRIKÁZANÝSVIATOK 9:15 Vybuchanec

9:15 Petrovcen/L
10:30 Lesné
10:30 NacinaVes

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

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

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

5. 11., SO sv. Imrich 9:00 Lesné
17:00 Vybuchanec

6. 11., NE 32. nedeľa vCezročnom období 8:00 Petrovcen/L
9:15 Lesné
10:30 NacinaVes

7. 11., PO sv. Engelbert, mučeník 17:00 Nacina Ves
8. 11., UT sv. Bohumír, biskup 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
9. 11., ST Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sv. Teodor Studita, opát 17:00 Lesné
10. 11., ŠT sv. LevVeľký, pápež a učiteľCirkvi 17:00 Petrovce n/L
11. 11., PI sv. Martin z Toursu, biskup 17:00 Nacina Ves
12. 11., SO sv. Jozafát, biskup amučeník 9:00 Nacina Ves
13. 11., NE 33. nedeľa vCezročnom období 8:00 Lesné

9:15 Petrovcen/L
10:30 NacinaVes

14. 11., PO sv. Irma 17:00 Nacina Ves
15. 11., UT sv. Albert Veľký, biskup a učiteľCirkvi; sv. Leopold Zbožný, markgróf 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
16. 11., ST sv. Margita Škótska, kráľovná; sv. Gertrúda, panna 17:00 Lesné
17. 11., ŠT sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 17:00 Petrovce n/L
18. 11., PI Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov;

bl. Karolína Kózka, panna amučenica 17:00 Nacina Ves
19. 11., SO sv. Mechtilda 17:00 Lesné

18:00 Petrovcen/L
20. 11., NE NedeľaKristaKráľa 8:00 Suché

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

21. 11., PO Obetovanie PannyMárie 17:00 Nacina Ves
22. 11., UT sv. Cecília, panna amučenica 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
23. 11., ST sv. Klement I., pápež amučeník; sv. Kolumbán, opát 17:00 Lesné
24. 11., ŠT sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci; sv. Emília 17:00 Petrovce n/L
25. 11., PI sv. Katarína Alexandrijská, panna amučenica 17:00 Nacina Ves
26. 11., SO sv. Silvester Guzzolini, opát 9:00 Nacina Ves
27. 11., NE Prvá adventná nedeľa 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

28. 11., PO sv. Rúfus, biskup; sv. Katarína Labouré 17:00 Nacina Ves
29. 11., UT sv. Saturnin, biskup; bl. Alfréd, kňaz amučeník 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
30. 11., ST sv. Ondrej, apoštol 17:00 Lesné

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Abydeti, ktorétrpia, žijú na ulici, sú obeťami vojen a sirotami, mali prístup kvzdelaniu amohli znovu zakúsiťteplo rodiny.
ÚmyselKBS: Abymladídokázali byťopravdivýmiKristovými svedkami.


