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Do rakvyzcyprusového dreva s telesnými pozostatkami emeritného
pápeža vložili aj vrecúško s pamätnýmimincami zjeho pontifikátu, ako
aj olovenú trubičku s krátkym životopisomBenediktaXVI. v latinskom
jazyku (Rogito). TextRogita prečítalmajsterpápežských liturgických
sláveníMons. Diego Ravelli. Prinášame jeho znenie.

Vo svetle Krista vzkrieseného zmŕtvych 31. decembra roku Pána
2022 o 9:34 hod., keďsa rok chýlil ku koncu amy sme boli pripravení
spievaťTe Deum zamnohé dobrodenia, ktoré nám Pán udelil,
milovaný emeritný pastier Cirkvi Benedikt XVI. odišiel z tohto sveta
kOtcovi. Celá Cirkev spolu so SvätýmOtcom Františkom vmodlitbe
sprevádzala jeho prechod.
Benedikt XVI. bol 265. pápežom. Jeho pamiatka zostáva v srdci

Cirkvi a celého ľudstva.
Joseph Aloisius Ratzinger, zvolený za pápeža 19. apríla 2005, sa

narodil 16. apríla 1927 vMarktl am Inn vPasovskej diecéze
(Nemecko). Jeho otec bol žandárskym komisárom a pochádzal
z poľnohospodárskej rodiny vDolnom Bavorsku, ktorej ekonomické
podmienky boli pomerne skromné. Jeho matka bola dcérou
remeselníkov z Rimstingu pri jazere Chiem a pred svadbou pracovala
ako kuchárka vo viacerých hoteloch.
Detstvo a dospievanie prežil v Traunsteine, malommestečku pri

rakúskych hraniciach, asi tridsať kilometrov od Salzburgu, kde získal
kresťanské, ľudské a kultúrne vzdelanie.
Čas jeho mladosti nebol ľahký. Viera a výchova v rodine ho

pripravili na tvrdú skúsenosť s problémami spojenými s nacistickým
režimom, keďže poznal atmosféru silného nepriateľstva voči
katolíckej cirkvi vNemecku. V tejto zložitej situácii objavil krásu
a pravdu viery vKrista.
V rokoch 1946 až 1951 študoval na Vyššej škole filozofie a teológie

vo Freisingu a na univerzite vMníchove. Dňa 29. júna 1951 bol
vysvätený za kňaza a nasledujúci rok začal pôsobiť ako učiteľna tej
istej škole vo Freisingu. Následne prednášal v Bonne, Münsteri,
Tübingene a Regensburgu.
V roku 1962 sa stal oficiálnym expertomDruhého vatikánskeho

koncilu ako asistent kardinála Josepha Fringsa. Pápež Pavol VI. ho
25. marca 1977 vymenoval za arcibiskupaMníchova a Freisingu
a 28. mája toho istého roku bol vysvätený za biskupa. Ako biskupské
heslo si zvolil „Cooperatores Veritatis“.
PápežMontini ho 27. júna 1977 na konzistóriu vymenoval za

kardinála s titulom SantaMaria Consolatrice na Tiburtíne.
Ján Pavol II. ho 25. novembra 1981 vymenoval za prefekta

Kongregácie pre náuku viery a 15. februára nasledujúceho roku sa
vzdal pastoračného riadenia arcidiecézyMníchov a Freising.
Dňa 6. novembra 1998 bol vymenovaný za prodekana

kardinálskeho kolégia a 30. novembra 2002 sa stal dekanom a prevzal
titul suburbika Ostie.

V piatok 8. apríla 2005 predsedal pohrebnej omši Jána Pavla II.
na Námestí svätého Petra.
Kardináli zhromaždení v konkláve ho 19. apríla 2005 zvolili za

pápeža a prijali meno Benedikt XVI. Z Loggie požehnaní sa predstavil
ako „pokorný robotník v Pánovej vinici“. V nedeľu 24. apríla 2005
slávnostne začal svoju petrovskú službu.
Benedikt XVI. postavil tému Boha a viery do centra svojho

pontifikátu, pričom neustále hľadal tvár Pána Ježiša Krista a pomáhal
všetkým, aby ho spoznali, najmä prostredníctvom vydania
trojzväzkového diela Ježiš Nazaretský. Bol obdarený rozsiahlymi
a hlbokými biblickými a teologickými vedomosťami amal
mimoriadnu schopnosť vypracovať poučné syntézy o hlavných
doktrinálnych a duchovných témach, ako aj o zásadných otázkach
života Cirkvi a súčasnej kultúry.
Úspešne podporoval dialóg s anglikánmi, židmi a predstaviteľmi

iných náboženstiev; obnovil tiež kontakty s kňazmi komunity svätého
Pia X.
Ráno 11. februára 2013 počas konzistória zvolaného na bežné

rozhodovanie o troch kanonizáciách, po hlasovaní kardinálov, pápež
prečítal v latinčine toto vyhlásenie: „Bene conscius sum hocmunus
secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo
exerceri debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo
nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni
ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam
et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et
animae necessarius est, qui ultimis mensibus in memodo tali minuitur,
ut incapacitatem meam administerium mihi commissum bene
administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius
ponderis huius actus plena libertate declaro meministerio Episcopi
Romae, Successoris Sancti Petri, mihi permanus Cardinalium die 19
aprilis MMVcommisso renuntiare ita ut a die 28 februariiMMXIII,
hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet etConclave ad eligendum
novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum
esse.“
„Po opakovanom spytovaní vlastného svedomia som pred Bohom

dospel k istote, že moje sily vzhľadom na pokročilý vek už nestačia na
riadne vykonávanie petrovho úradu.“ (Konzistórna sieň
Apoštolského paláca, 11. februára 2013)
Pri poslednej generálnej audiencii pontifikátu 27. februára 2013,

keďsa všetkým poďakoval za úctu a pochopenie, s ktorými prijali jeho
rozhodnutie, ubezpečil: „Budem naďalej sprevádzať cestu Cirkvi
modlitbou a rozjímaním, s tou oddanosťou Pánovi a jeho Neveste,
ktorú som sa doteraz snažil žiť každýdeň a ktorú by som chcel žiť
vždy.“
Po krátkom pobyte v rezidencii Castel Gandolfo prežil posledné

roky svojho života vo Vatikáne, v kláštore Mater Ecclesiae, kde sa
venoval modlitbe ameditácii.
Doktrinálne magistérium Benedikta XVI. je zhrnuté v troch

encyklikách Deus caritas est (25. decembra 2005), Spe salvi
(30. novembra 2007) a Caritas in veritate (29. júna 2009). Vydal štyri
apoštolské exhortácie Cirkvi, početné apoštolské konštitúcie,
apoštolské listy, ako aj katechézy prednesené na generálnych
audienciách a príhovoroch, vrátane tých, ktoré predniesol počas
svojich dvadsiatich štyroch apoštolských ciest po svete.
Tvárou v tvár čoraz viac sa rozmáhajúcemu relativizmu

a praktickému ateizmu zriadil v roku 2010 motu proprio Ubicumque
et semper Pápežskú radu na podporu novej evanjelizácie, na ktorú
v januári 2013 preniesol kompetencie v oblasti katechézy.
Rozhodne bojoval proti zločinom páchaným duchovnými

namaloletých alebo zraniteľných osobách a neustále vyzýval Cirkev
k obráteniu, modlitbe, pokániu a očisťovaniu.
Ako uznávaný teológ zanechal bohaté dedičstvo štúdií a výskumov

o základných pravdách viery.

(prevzaté z VaticanNews, 5. januára 2023
foto: wikipedia.org)
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KRÁTKY ŽIVOTOPIS BENEDIKTA XVI.
VLOŽENÝ DO RAKVY S TELESNÝMI OSTATKAMI EMERITNÉHO PÁPEŽA



1 . ZASTAVENIE – PÁNA JEŽIŠA
ODSUDZUJÚ NA SMRŤ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiša odsudzujú na smrť. Medzi svojich
prišiel a vlastní ho neprijali. Priatelia ho
zradili, opustili, zapreli. Stojí sám, vojakmi
zbičovaný, opľuvaný, s tŕňovou korunou
na hlave. Dav, ktorý pred pár dňami kričal:
„Hosana!“, teraz kričí: „Ukrižuj ho!“ „Vášho
kráľamám ukrižovať?“ „Nemáme kráľa, ale
cisára!“ Pilát na ňom síce nenašiel žiadnu
vinu, ale umýva si ruky a vydáva ho na smrť,
aby ostal priateľom cisára. Hriešny človek
odsudzuje nevinného Boha. A Ježiš mlčí.

Ježišu môj, ako ťa môžem potešiťv tejto tvojej
situácii?A či je táto „situácia“len tvoja?Neocitám
sa v nej často i ja a nemám aj ja účasťna tvojom
odsúdení?
– keďzrádzam tvoje zásady a za 30 strieborných
sa pokúšam ísťvlastnými krivoľakými chodníkmi,
hoci viem, že len ty si Cesta, Pravda a Život;
– keďzo strachu zbabelo utekám vtedy, keďsa treba
k tebe priznať;
– keďsa nechám ovládnuťmienkou davu, ktorý
brojíproti tebe;
– keďnechcem hľadaťPravdu, ale chcem ostať
priateľom sveta;
– keďsa snažím zvaliťvinu na druhých;
– keďnedokážem v pokore prijaťvýčitku, ale
všemožne sa snažím obhajovaťsvoj imidž
dokonalosti?
Ježišu, ktorý si v túto chvíľu odsúdený na smrť,
prosím ťa, zmiluj sa nado mnou, odpusťmi všetky
moje nevernosti!Chcem ti byťverný, prosím ťa,
pomôžmi, lebo bez tvojej pomoci to nedokážem!
Prosím ťa, pre tvoje odsúdenie na smrť, o milosť
vernosti. Svojou vernosťou ťa chcem potešiť!

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

2. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ
BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiša odsúdili. Jeho vina znie: „Ježiš
Nazaretský – ŽidovskýKráľ.“ Na Ježiša kladú
kríž – jeho budúci trón, z ktorého bude
kraľovať. Ale ešte ho treba vyniesť na
Golgotu. Spolu so všetkými našimi hriechmi.
Kríž je veľký, obrovské bremeno – žeby
príjemné a ľahké, ako hovoril Ježiš? Prijíma
kríž na svoje plecia a spolu s ním nesie teraz
na pleciach celé ľudstvo. Zbičovaný chrbát sa
ohýba pod veľkou ťarchou. Ježiš vykročil.

Ježišu, spomínam si na tvoje slová: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a nasledujema.“(Lk 9,23) Môj kríž sa
nedá ani porovnaťs tým tvojím. Ale aj tak ho často
neprijímam, odmietam. Hľadám ľahšiu cestu,
pohodlnejšiu, bez kríža. Ale cesta bez kríža, to je
cesta bez Ježiša a určite nevedie do neba. Ó, Bože,
ochráň ma pred takouto cestou!KeďBoh dáva kríž,
dáva k nemu aj silu. Keďverne nesiem svoj kríž,
pomáham niesťaj ten Ježišov.
Tak prijmi kríž, nech ti je najlepšou knihou

v tvojom živote.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť

3. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ
PRVÝKRÁT PADÁ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš kráča po svojej krížovej ceste, nesúc
na pleciach bremeno našich hriechov. Po pár
metroch sa však zapotáca a nasleduje prvý
pád a po ňom ešte mnoho ďalších. Na
Ježišovom tele nie je ani kúsokmiesta, ktoré

by nebolo ubolené. No aj tak pribúdajú ďalšie
rany – dobité kolená, ruky, tvár. Ježiš
bezvládne leží v prachu zeme. Tŕňová koruna
sa hlbšie zarezáva do hlavy. „No ja som červ
a nie človek, ľuďom som na posmech a davu
na opovrhnutie… Do prachu zemema
odvádzaš… Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo
mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sami na pomoc.“
(Ž 22)

Ježišu môj, toto všetko urobil s tebou môj hriech.
Môj hriech ťa zrazil na zem a spôsobil ti ďalšie
rany. A čo ja?Ako rýchlo padám na kolená
po hriechu?A ako často spínam ruky kmodlitbe,
keďsom v pokušení?Ako dôverujem Bohu, keď
som na dne, v prachu zeme, keďnemám síl? Ježišu
môj, pre tvoj bolestný prvý pádťa prosím, pomôž
mi po každom páde volaťspolu s tebou: „Pane,
nevzďaľuj sa odo mňa, ty, moja sila, ponáhľaj sa mi
na pomoc!“Pomôžmi uvedomiťsi, že v každom
okamihu života som úplne závislý na tvojejmilosti.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

4. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ SA STRETÁVA
SO SVOJOUMATKOU

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Túto krížovú cestu obetujeme:
*za kňaza, ktorýma pokrstil
*za kňazov, ktoríma rozhrešili odmojich
hriechov
*za kňazov, ktorími dali Tvoje Telo a Tvoju Krv
vo svätom prijímaní
*za kňazov, ktoríma učili a spravili ma
dospelými kresťanmi
*za kňazov, vďaka ktorým Timôžem naplno
slúžiť
*za kňaza, ktorý bude primne predtým, ako
predstúpim predTvoju Tvár
*za kňazov na Slovensku aj celom svete
*za sestry a bratov tešiteľov

TEŠITEĽSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA
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Ježišprichádza so svojimi učeníkmidoGetsemanskej záhradya začína pociťovaťúzkosťa hrôzu.
Hovorísvojim najbližším: „Mojaduša je smutná až na smrť. Zostaňte tu abdejte somnou!“ (Mt
26,38) Trochu sa odnich vzdiali a vmodlitbe padá na zem. Doliehajú na neho všetkyhriechy
ľudstva, za ktoréide terazpriniesťNebeskémuOtcovi zmiernu obetu. Chveje sa predutrpením,
ktorého čaká; vidínevďaka zatvrdnutosťmnohých duší. Potmu steká na zem ako kvapkykrvi
a on sa vrúcnemodlík svojmuOtcovi: „Otče, ak jemožné, nechmaminie tento kalich, no nie
ako ja chcem, ale ako ty.“ A keďsa vráti k svojim učeníkom, nájde ich spať. (Mt26,39-40) „Čakal
som, že dakto budemaťsomnou súcit, no takého somnestretol. Čakal som, že daktomapoteší,
ale taký sanenašiel.“ (Ž69)
BohOtechľadína svojho zármutkom skľúčeného Syna, túži ho potešiť. PočuťOtcovhlas: „Koho
mámposlať? Kto námpôjde? Kto potešímôjho Synav jeho smrteľnej úzkosti?“Pozerám na
Ježiša, na jeho bolesťou zlomenéSrdcea odpovedámOtcovi: „Hľa, tu som, pošlimňa!“(Iz6,8)
Ježišumôj, chcem ťa potešiťv tvojom utrpení, chcem s tebou bdieť, chcem byťs tebou a sprevádzať
ťa na tvojej krížovej ceste. Tu som, môj trpiaci Ježišu, chcem načúvaťhlasu tvojho Srdca.
Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Tu som, pošlimňa!
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Stretli sa. Mlčky. Služobnica Pána a Pánov
Služobník. Vzájomná výmena pohľadov,
výmena lásky, podelenie sa s bolesťou. Ježiš
hovorí očamiMatke: „Áno, Matka, Otec tak
chcel.“ Máriamu pohľadom odpovedá:
„Áno, Synmôj, Otec tak chce.“ Ako veľmi by
chcelaMária uľahčiť Ježišovi jeho utrpenie.
Aj keďzdanlivo nemohla urobiť nič, predsa
len bola pre Ježiša najväčšou útechou. Pre
trpiaceho je útechou blízkosťmilovanej
osoby, hoci aj bez slov. Slová často nie sú
potrebné, podstatná je blízkosť sŕdc.

Mária, ty si celý životuchovávala Ježišove slová
vo svojom srdci a premýšľala si o nich. Mala si
srdce plné Ježiša, celkom zjednotené s ním. A teraz
vo svojom srdci prežívašvšetko Ježišovo utrpenie
a nechávaš si srdce preniknúťmečom bolesti.
Mária, aj ja chcem byťJežišovi útechou, prosím ťa,
povedzmi, čo mám robiť?

„Zachovávaj vo svojom srdci všetky
Ježišove slová a premýšľaj o nich. Často
rozjímaj o Ježišovom utrpení. Tým ho
potešíš. Tým sa tvoje srdce stane blízkym
Ježišovmu trpiacemu Srdcu.“

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

5. ZASTAVENIE – ŠIMON POMÁHA NIESŤ

JEŽIŠOVI KRÍŽ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš nevládze ďalej s krížom. Aký paradox
– všemohúci Boh a aký je „nemohúci“. Ježiš
však teraz nevládze ako človek. Toľkým
ľuďom pomohol a teraz je sám odkázaný
na pomoc. Mal by tu byťmožno Šimon Peter,
ten však nezvládol situáciu, tak prinútili
Šimona Cyrenejského, ktorý sa tam náhodou
ocitol. Ten neochotne berie na svoje ramená
Ježišov kríž. Možno si vtedy v duchu povedal
– „bol som vnesprávny čas na nesprávnom
mieste…“ No vBožej logike bol v správny
čas na správnommieste. Pomohol Ježišovi
a to bolo v tej chvíli to najpodstatnejšie. Boh
si použije koho chce a ako chce, len mu to
musíme dovoliť.

Ježišu, aj dnes trpíša nesieš svoj kríž vmiliónoch
ľudína celom svete a čakášna pomoc. Čakáš, že
niekto bude ochotný ponúknuťsvoje ruky, svoje
sily, svoj čas, úsmev; čakáš, že ťa spoznáme
v trpiacom blížnom, do ktorého si vtlačil svoju
pečať. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
najmenších, mne ste urobili.“(Mt25,40) Ježišu,
chcem ťa spoznaťvmojich bratoch a sestrách, v tých
najbiednejších a chcem ti v nich pomôcťs krížom.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

6. ZASTAVENIE – VERONIKA UTIERA
JEŽIŠOVI ŠATKOU TVÁR

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli
na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom
túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž
bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si
zakrývajú tvár.“ (Iz 53, 2b-4a) „Ako sa nad
ním zhrozili mnohí – veďneľudsky je
znetvorený jeho výzor a jeho obraz je
nepodobný človeku.“ (Iz 52,14)

Z Ježišovej tváre stekajú pramienky potu
a krvi, zmiešanej s jeruzalemským prachom,
možno je tam aj slza bolesti? Všetko je tam
kvôli ľudskej zlobe, nenávisti, hriechu.
Aj kvôli mojej zlobe, nenávisti, hriechu.
Veronika vystupuje z davu a šatkou utiera
Ježišovi tvár a stiera trochu bolesti aj z jeho
Srdca.

Ježišu, nemášpodoby ani krásy, a predsa si
najkrajšíz ľudských synov. (Ž45,3) Chcel by som
aj ja, tak ako Veronika, vystúpiťzdavu a šatkou
utrieťtvoju tvára zotrieťtrochu tvojej bolesti.
Chcem ti daťtakúto útechu. No pritom si
uvedomujem, že často som schopný daťti akurát
tak svoju zbabelosťa strach, svoju pohodlnosť
a neochotu. Prosím ťa, zmiluj sa nado mnou.
Prosím ťa, vtlačdo môjho srdca svoj trpiaci obraz
a dajmi svojho ducha. Naplň moje srdce láskou,
ktorá vyháňa strach a ktorej ničnie je nemožné,
naplň ma láskou, ktorá sa dáva, naplň ma svojou
láskou. Chcem aj ja byť„odrazom tvojej lásky“–
„vera ikona“.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

7. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ
DRUHÝKRÁT PADÁ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišumôj, opäť si na zemi. Kríž je ťažký,
sily chýbajú. Koľko bude ešte tých pádov?
Kedy bude už ten posledný? Chcem ťa potešiť

v tomto tvojom druhom páde. Ale ako ťa
vlastne môžem potešiť, keďsom ja sám
takmer stále „padnutý“ pod ťarchou
vlastných hriechov a slabostí, keďmamoja
bieda stále zráža k zemi? Padám – vstávam,
padám – vstávam – to je kolobehmôjho
života. Padnem rýchlo, ale to vstávanie…

Ježišu, aj ty terazmusíšvstať, ak chcešvyniesťsvoj
kríž ažna Golgotu. Chcel by som ti niečo povedať,
potešiťťa nejako, ale nemám slov. To skôr ty, Ježišu,
hovoríšku mne:
„Nezáležína tom, koľko krátpadneš, podstatné je
z pádu vždy vstať, nech je akokoľvek ťažký a nech
je ich akokoľvek veľa. Po páde príďzamnou.
Spájaj svoje utrpenie smojím utrpením a obetuj
ho Otcovi. Príď, čakám na teba – vstaneme spolu
a pôjdemeďalej spolu, spolu všetko obetujeme
Otcovi.“

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

8. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA
PLAČÚCE ŽENY

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, krátko pred svojím umučením si
plakal nad Jeruzalemom, lebo nespoznal čas
navštívenia, nespoznal, čo mu prináša pokoj.
(Lk 19,41) Teraz ženy z Jeruzalema plačú nad
tebou amymožno plačeme spolu s nimi.
Ty ale nechceš od nás slzy povrchného

súcitu, či slzy sebaľútosti, chceš slzy, ktoré
vychádzajú z najhlbšieho vnútra, z hlbín duše
a ktoré očisťujú srdce.
Chceš od nás slzy ľútosti, ktoré vyplavia

z našich očí všetky naše „brvná“ a privedú
nás k pravej pokore.
Chceš od nás slzy Petrovej bolesti,

s ktorýmimôžeme prísť za tebou a vyznať
spolu s Petrom: Pane, ty vieš všetko, ty vieš,
že ťamilujem, aj keďtak často padám.
Chceš od nás slzy, ktoré zavlažia naše

vyprahnuté srdce a ono bude môcť prinášať
ovocie pravého pokánia.

Ježišu, chcem ťa potešiťozajstným obrátením
srdca, pravou pokorou a úprimným pokáním.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.



9. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ
TRETÍKRÁT PADÁ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, padáš poslednýkrát. Nehybne ležíš
na zemi a pokúšaš sa pozbierať posledné
zvyšky síl, ktoré sa už všetkyminuli. Čo sa asi
odohráva v tvojom srdci? „Ó, vy všetci, ktorí
idete cestou, pozrite a viďte, či je bolesť ako
bolesťmoja.“ (Nár 1,12) Nesmierna
vyčerpanosť, bolesť všetkého. Pred tebou je
len jediný cieľ: vyplniťOtcovu vôľu celú. Dať
všetko. „Musím vstať, chcem vstať, Otče,
pomôžmi, Otče, daj mi síl, lebo ja už žiadne
nemám. Všetko ti obetujem – za duše.“
Ježišu, napokon predsa len vstávaš. Golgota
čaká. A duše tiež.

Uvedomujem si, že ajmne sa neraz stáva, že už
ďalej nevládzem – ani o milimeter. Únava, slabosť,
niekedy rezignácia, malomyseľnosť– to všetko ma
často ochromuje a paralyzuje a ja nedokážem vstať
a ísťďalej. Chcem si vtedy spomenúťna teba,
Ježišu, a opakovaťspolu s tebou: „Otče, chcem
vstať, prosím ťa, pomôžmi, Otče, dajmi síl. Všetko
ti obetujem – spolu s Ježišom – za duše. Ty buď
mojou silou.“

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

1 0. ZASTAVENIE – PÁNA JEŽIŠA
VYZLIEKAJÚ ZO ŠIAT

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, vysilený si dorazil na koniec svojej
cesty. Bezvládne ležíš na zemi v svojej bolesti.
Vojaci bezcitne stŕhajú z tvojho tela šaty.
Rany sa znovu otvárajú a krvácajú. A bolia.
Peklo sa teší z tohto tvojho poníženia. Mlčky
všetko prijímaš. Prijímaš aj bolesť tvojej
Matky, ktorá je svedkom týchto okamihov.
Všetko obetuješ Otcovi – za náš hriech,
za našu nečistotu, za zlobu našich sŕdc, aj
toho môjho…

Ježišu, ty si Boh, ktorému všetko patría predsa si

sa stal pre nás chudobným. Tvoja chudoba
dosahuje vrchol. Nevlastníšniča ešte ťa oberajú aj
o šaty, o česť. Neostáva ti nič, len bolesťa utrpenie.
Tvojím vlastníctvom budú tri klince a tŕňová
koruna, tvojím trónom bude kríž. Avšak predsa ti
len niečo ostalo. Nikto ti nemôže zobraťtvoju
slobodnú vôľu, s ktorou dávaš svoj súhlas k tomuto
všetkému. Nikto ti nemôže zobraťtvoju lásku,
ktorou aj v tejto vrcholnej chvíli svojho utrpenia
miluješOtca, aj všetkých ľudí.
Ježišu, mlčky hľadím na teba. Chcem aj ja prijať
v svojom živote tvoj postoj – nebúriťsa voči
utrpeniu, prijaťbolesťduše i tela, tak ako ty, všetko
obetovaťOtcovi v duchu pokánia za svoje hriechy,
všetko spájaťs tebou, neprestaťmilovať.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

1 1 . ZASTAVENIE – PÁNA JEŽIŠA
PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, pribíjajú ťa na kríž. Obrovská bolesť
preniká celým telom. Zotrvávaš v tom
najhlbšom tichu. Z úst sa ti nevyderie jediný
nárek, či ston, ale slzy sa zmiešavajú s krvou
na tvojej tvári. V tichosti, trpezlivosti
a pokore prijímaš všetko utrpenie.

Dá sa taká bolesť vôbec prežiť? Väčšia
bolesť už neexistuje. Neskutočná bolesť tela,
ale aj trýzeň tvojho Srdca: „Bude pre niektoré
duše toto moje utrpenie zbytočné? Keď
nebudú chcieť prijať ovocie mojej
vykupiteľskej smrti, keďsa dobrovoľne rútia
do zatratenia, do večného utrpenia? Ó, Otče,
keby sa dalo, ochotne by som trpel ešte viac,
len aby som ich zachránil.“
Ale miera Ježišovho utrpenia je už

naplnená, už nemôže trpieť viac. Nevdojak
mi prichádzajú na um slová svätého Pavla:
„Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je
Cirkev.“ (Kol 1,24) Ježišovmu utrpeniu nič
nechýba, ale mymôžeme k Ježišovmu
utrpeniu pripojiť to naše.

Pane Ježišu, chcem ti ponúknuťsvoje nepatrné
utrpenia a obetovaťich na záchranu duší. Chcem
s každým utrpením prísťk tebe, k tvojmu krížu,
spojiťho s tvojím utrpením a tak obetovaťBohu
za duše, aby sa obrátili a žili. Aby tvoje utrpenie
nebolo pre nikoho zbytočné.

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

1 2. ZASTAVENIE – PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI
ZOMIERA

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, visíš na kríži vmori múk, plný
túžby po spáse nesmrteľných duší. Hovoríš
svojich posledných „sedem slov“.
K bolestiam tela sa pridáva trýznivá
opustenosť od Otca, ktorý sa akobyniekde
„stratil“ a necháva ťa osamoteného napospas
tvojmu utrpeniu. Opustenosť od Boha – to je
údel zatratených, večnýúdel, nekonečné
utrpenie bez Boha. Ó, Bože, nie! Zachráň ich,
prosím! Zachráň duše pred večnou záhubou!

Ježišu, ty si povedal, že keďbudešvyzdvihnutý od
zeme, všetkých pritiahnešk sebe. (Jn 12,32)
Umierajúci Ježišu, prosím ťa, pre tvoje bolestné
umučenie a pre tvoju opustenosťodOtca, pritiahni
k svojmu krížu všetky duše, ktoréťa odmietajú,
ktoré tebou opovrhujú, ktoré sú na ceste do večnej
záhuby. Otče, odpusťim, lebo nevedia, čo robia,
hriech im zatemnil rozum, zmiluj sa nadnimi.
Ježišu, pritiahni ich k sebe, nech ich obmyje tvoja
svätá krv, ktorá tak hojne tečie z tvojich rán. Daj
immilosťobrátenia, abymali odvahu a silu
povedať„Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi…“
(~ Lk 15,18) Daj immilosťobrátenia, aby vo chvíli
svojej smrtimohli počuťod teba: „Budeš so mnou
v raji.“(~ Lk 23,43)

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

1 3. ZASTAVENIE – MÁRIA DRŽÍ

V NÁRUČÍ JEŽIŠOVO TELO

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Máriamlčky drží v náručí Ježišovo mŕtve
telo. Srdce jej silno búši a bolí. V hlave víria
myšlienky. Rukou stiera posledné kvapky
krvi a vody, ktoré vyšli z ranyna boku,
miešajú sa s jej slzami. Meč bolesti preniká jej
srdce, tak, ako jej to v chráme predpovedal
Simeon. Nepýta sa „prečo?“ Len trpí amiluje.
A verí vo Veľkonočné ráno. Aj v tejto chvíli
opakuje v srdci Bohu svoje „fiat“, aj keď je
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také boľavé. Áno, bolí to, ale je to vykupujúca
bolesť…

Ježišužnetrpí, Máriino utrpenie vrcholí. Chcel by
som potešiťMáriu v jej bolesti.
Vsrdcimi znejú Ježišove slová: „Hľa, tvoja matka!
(Jn 19,27) PrijmiMáriu za svojuMatku, prijmi ju
do svojho každodenného života.“Alemôžem ja
Máriu vôbec nejako potešiť, keďmôj hriech bol
príčinou Ježišovej smrti a je príčinou aj jej bolesti?
Rozpačito a zároveň skrúšene pozerám naMáriu.
Mária, prijmešma aj tak za svojho syna, aj keď
som hriešny?

Napriek hlbokej bolesti nie je vMáriinom
pohľade žiadna výčitka, či odsúdenie, je
v ňommilosrdenstvo, prijatie, láska. Mária je
aj teraz dokonale zjednotená s Božím
plánom spásy. „Boh takmiloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí.“ (Jn 3,16) Aj Mária tak
miluje Boha a všetkých ľudí, že dáva svojho
jediného Syna, aby nik z nás nezahynul. „Môj
Syn zomrel z lásky k vám, aby vás zmieril
s Bohom, svojou smrťou zaplatil výkupné za
všetky vaše hriechy, svojou krvou vás očistil.
Nebojte sa. Pochopte lásku, ktorou vás Ježiš

miluje, uverte v jeho lásku a potom – urobte
všetko, čo vám povie.“ (~ Jn 2,5)

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

1 4. ZASTAVENIE – PÁNA JEŽIŠA
POCHOVÁVAJÚ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ten, ktorý bol Životom, prijal na seba
smrť, aby tí, čo boli pre svoj hriech mŕtvi,

mohli žiť. Je dokonané, Božia vôľa je
naplnená. Ježiš splnil Otcovu vôľu celú. Ešte
aj s boháčom sa delí o hrob, aby sa splnilo
Písmo. (~ Iz 53,9) Všetko sa skončilo. Alebo
sa len všetko začína? Ježiš svoje poslanie
splnil. Teraz je rad namne. Zrno odumrelo
a vyklíčila z neho spása. Aj ja mám
odumierať sebe, aby sommohol prinášať
ovocie, zabúdať na seba, dávať sa, tak, ako
Ježiš.

Čomi chceš, Bože, povedaťpri Ježišovom hrobe?
„Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položíživot
za svojich priateľov.“(Jn 15,13) Si Ježišovým
priateľom. Dal za teba svoj život, aby si tymohol
žiť. Nepodliehaj smútku, rezignácii,
malomyseľnosti. Maj vždy vedomie, že všetko
ťažkémá svoj zmysel, že Boh je pri tebe, nech
sa deje čokoľvek. Mysli na to, že po Veľkom piatku
príde Biela sobota.“
A čo chcem ja povedaťBohu pri Ježišovom hrobe?
Odpovedz si každý sám…

Ježišu, preTeba trpieť.
VutrpeníTeba tešiť.

ZÁVER

„Zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.“(Lk23,48) Ženy šli domovpripraviťsi voňavéoleje
amasti. Stotník odchádza domovako veriaci, ostatnívojaci spokojní, že si splnili svoju úlohu. Lotorzpravej stranyodchádza do raja. Ján odchádza
sMáriou, Mária s Jánom. Zostali len stráže – pre istotu, abyho neukradli.
A čo ja?Akýodídem ztejto krížovej cesty?Odídem taký, aký som prišiel?Išiel som na ňu s túžbou potešiťtrpiaceho Ježiša. A či sa tomá hrobom
skončiť?Ježišu, chcem ťa potešovaťaj naďalej. Svojou útechou ti chcem prinášaťnáhradu za tie chvíle, keďsom ťa svojimi hriechmi zarmucoval. Všetko
tvoje utrpenie bolo zláskykumne, chcem aj ja prejavovaťsvoju lásku k tebe trpezlivým nesením svojho kríža. Chcem spájaťsvoje utrpenia s tvojím
utrpením – s vnútornými utrpeniami prichádzaťza tebou naOlivovú horu, s vonkajším utrpením a bolesťami prichádzaťnaKalváriu, ku krížu
a všetko spolu s tebou obetovaťOtcovi na zmier– za duše.
Mária Sedembolestná, naša nebeskáMatka, ty si bola Ježišovi tou najlepšou tešiteľkou. Prosím ťa, pomôžmi žiťtak, abyvšetko vmojom živote bolo
Ježišovi útechou.

KRÍŽOVÁ CESTA VMARIANKE

Stojí na svahu pri ceste k Svätej studni. Dali ju postaviť tešitelia
v rokoch 1930 – 1936. V štrnástich murovaných kaplnkách –
zastaveniach, postavených svojpomocne podľa vlastných plánov
v rôznych architektonických štýloch, stoja sugestívne sochy v životnej
veľkosti, ktoré pochádzajú z dielne kutnohorského rezbára Bohumila
Beka. Sú vyhotovené z lipového dreva a následne polychrómované.
Krížová cesta je významným dielom, ktorým ku kráse pútnického
miesta prispela Kongregácia bratov tešiteľov. Zostala však neúplná.
Na jej vrchole – dvanástom zastavení ukrižovania Ježiša, mala stáť
kaplnka. Jej základnýkameň požehnal Andrej Hlinka 30. septembra
1936, keďbol vMarianke na krátkej návšteve počas cesty na kongres
do Piešťan. Túto udalosť pripomína pamätná tabuľa na fasáde
Exercičného domu.

Základnýkameň pre Krížovú cestu vMarianke bol slávnostne
založený a posvätený v roku 1930 pri jubilejných oslavách
900. výročia vzniku pútnického miesta. Súčasťou osláv bol akt
korunovania sošky tálskej PannyMárie, posvätenie nových zvonov,
zavedenie rozhlasu do celého údolia a posvätenie základného kameňa
plánovanej kalvárie. Toto sa vykonalo 15. septembra na sviatok
Sedembolestnej PannyMárie, patrónky Slovenska. Od roku 1930 sa
celé údolie Marianky ozývalo stavebným ruchom. Vyžiadalo si to
niekoľkoročné úsilie. Členovia rehole, zamestnanci kláštora,
obyvateliaMarianky i okolitých obcí dobrovoľne a bez odplaty
pracovali za pomoci bohoslovcov z Bratislavy. Tak po šiestich rokoch
úsilia a obetavosti bola kalvária posvätená.

Pozývame všetkých, aby si pozreli toto krásne dielo. No nielen ako
umelecký skvost jedného českého rezbára, pre ktorého to bola
najväčšia realizácia jeho diela vo svojej dobe. Pozývame aj na
modlitbu. Krížovú cestu ako pripomienku umučenia Krista si v
Marianke možete na kopci urobiť kedykoľvek. V čase pôstu obzvlášť.

Vtedy sa krížové cesty namarianskom kopci konajú každú nedeľu o
15:00. V kostole vždy o 14:30 celé pôstne obdobie. Na veľký piatok o
12:00 hod sa koná krížová cesta ktorú spolu s tešiteľmi zvyčajne vedie
Mons. FrantišekRábek, biskup OSaOZ SR.

RezbárBohumil Bek (1879 – 1951) vytvoril
so svojimi spolupracovníkmi v rezbárskej dielni
mnoho nádherných diel. V30. rokoch
20. storočia získal dve veľkézákazky pre tvorbu
krížových ciest. Okrem tej vMarianke (ktorej
zastavenia sme použili na ilustráciu tohtoročnej
krížovej cesty) v najstaršom pútnickommieste na
Slovensku vytvoril súčasne aj krížovú cestu pre
pútnickémiesto Bohutice neďalekoMoravského
Krumlova.
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Krížové cestypočas Pôstu sú vNacinej Vsi v piatky pol hodiny pred
sv. omšou a v nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom vpiatky o
17:00 a v nedele o 15:00

Jarné kántrové dni budú 1. 3. (streda), 3. 3. (piatok) a 4. 3. (sobota).
Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na
pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu

Piatok– 17. 3. 2023 – detská svätá omša o 17:00 vo farskom kostole
vNacinej Vsi pre prvoprijímajúce deti

Nedeľa – 19. 3. 2023 – mesačná zbierka na kostolné potreby

Pondelok– 20. 3. 2023 – Sv. Jozefa, ženícha PannyMárie –
neprikázaný sviatok
Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné,
16:45 – Petrovce n/L,
18:00 – Nacina Ves

Sobota – 25. 3. 2023 – Zvestovanie Pána – neprikázaný sviatok.Sv.
omše budú takto:
9:15 – Nacina Ves,
10:30 – Petrovce n/L

Vnoci 26. 3. 2023 samení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času
posúvame hodinyna 3:00 letného času.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia predVeľkou nocou – pozri
vprehľade omší namarec 2023

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC

EVANJELIZAČNÝ: Za obete zneužívania.
Modlime sa za tých, ktorým ublížilniekto zcirkevného spoločenstva,
abyv samotnejCirkvi našli konkrétnu odpoveďna svoju bolesťa
utrpenie.
ÚMYSELKBS: Abykaždépočatédieťa bolo prijatés láskou ako Božídar.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: FEBRUÁR

Pokrstili sme:
Simona Slišková – Nacina Ves
Nech sa vzmáha vmúdrosti, veku a vobľubeu Boha i ľudí!

Zosobášili sa:
ŠtefanMiľo a Petra Slivková, Lesné
Nech sú šťastnía Bohom požehnaní!

Opustili nás:
ErikVarga – Suché (január)
Rok narodenia – 1989
Odpočinutie večnédajmuPanea svetlo večnénechmu svieti, nech
odpočíva vpokoji.

Tajomstvo Zvestovania Pána, ktorémožno nazvaťajTajomstvom počatia Ježiša, sa slávi deväťmesiacovpredNarodenímPána (Vianoce). Prorok
Izaiášzhruba 500rokovprednarodenímKrista povedal: „Preto vám sámPán dá znamenie: Hľa, panna počnea porodísyna a dámumeno
Emanuel!“(Iz7, 14). SviatokZvestovania Pána pripomína Izaiášovo proroctvo, pripomína udalosť, kedykPanneMárii prišielanjelGabriel, aby jej
oznámil, že sa stanematkouVykupiteľa. Základná pravda nášho náboženstva, o ktorej nás poučuje evanjelium je: „Boh násmiluje naprieknašej
hriešnosti amá prenás pripravenýplán Spásy.“Boh sa nezriekol svojho plánu s človekom, aby sa človek stal jeho obrazom, jeho zjavením. Pri
Zvestovaní, ako keby smepočuli ozvenu slov, ktorézazneli v rozhovore Ježiša sNikodémom: „TakBohmiloval svet, žedal svojho jednorodeného Syna,
abynik, kto vneho verínezahynul, alemalvečnýživot.“Pravda o Božej láske je podstatou Zvestovania. PannaMária v tajomstveZvestovania stojí
prednami ako prvá kresťanka, pretože kresťanstvo začína osobným prijatímKrista. Ona je vzorom amatkou našej duchovnosti, preto ju pozdravme
slovami nášho Sv. Otca Františka:
„Zdravas, svätá Pani, presvätáKráľovná, Božia RodičkaMária, ty si navekyPannou, vyvolenou odNajsvätejšiehoOtca znebies, teba posvätil svojím
najsvätejšímmilovaným Synom aDuchomUtešiteľom, v tebe bola a je celá plnosťmilosti a všetko dobro. Zdravas jeho dom. Zdravas jeho stánok.
Zdravas jeho príbytok. Zdravas jeho rúcho. Zdravas jeho služobnica. Zdravas jehoMatka a buďtepozdravené, vyvšetky svätéčnosti, ktorémilosťou
a osvietenímDucha Svätého ste vlievanédo sŕdcveriacich, aby ste ich zneveriacich urobili veriacimiBohu.“

EL GRECO
Doménikos Theotokópulos, prezývanýElGreco (*1541, Kréta, Benátska republika – †7. apríl 1614,
Toledo, Španielsko) bolmaliar, sochára architektv časoch španielskej renesancie.
Narodil sa v dedinke Fodele, vzdialenej asi 30 km odHeraklionu na Kréte, ktorá bola v tom čase
súčasťou Benátskej republiky a centrom neskorého byzantského umenia. Stal sa majstrom v tomto
umenía vo veku 26rokov odišiel do Benátok, rovnako ako ostatnímajstri. Vroku 1570 odišiel do
Ríma, kde si založil dielňu a začal s tvorbou. V1577odišiel do španielskeho Toleda, kde žil a
pracoval aždo svojej smrti. VTolede vytvoril svoje najznámejšiemaľby.
Jeho dramatický a expresionistický štýl sa medzi súčasníkmi stretol s rozpačitým prijatím avšak v 20.
storočísa jeho diela stali uznávané. Je považovaný za predchodcu a pioniera manierizmu aj
expresionizmu, zatiaľčo jeho života dielo sa stalo inšpiráciou pre básnikov a spisovateľov ako Rainer
Maria Rilke a NikosKazantzakis. ElGreco jemodernými odborníkmi považovaný za
individuálneho umelca, ktorý nepatrído žiadnej konvenčnej školy.
Je známy pre svoje kľukatépodlhovastéfigúry a často aj fantastickéalebo fantazmagorické
zafarbenie, nastavovanie byzantských tradíciís tými na západných maľbách.
ObrazZvestovanie Pána, ktorého reprodukciu prinášame na titulnej strane, namaľoval v rokoch
1570 – 1575 amomentálne sa nachádza vmúzeu Prado vMadride.

(foto: wikipedia.org)

ZVESTOVANIE PÁNA



27. 2., PO sv. Gabriel Possenti, akolyta 15:00 – 17:00 Nacina Ves – spoveď 17:00 Nacina Ves
28. 2., UT sv. Roman, opát; sv. Hilár, pápež 16:00 Petrovce n/L

17:00 Nacina Ves
1. 3., ST sv. Albín, biskup 16:00 – 17:00 Lesné– spoveď 17:00 Lesné
2. 3., ŠT sv. Simplícius, pápež 15:00 – 17:00 Petrovce n/L – spoveď 17:00 Petrovce n/L
3. 3., PI sv. Kunigunda 15:30 – 16:00 Vybuchanec – spoveď 16:00 Vybuchanec

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

4. 3., SO sv. Kazimír 9:00 Lesné
5. 3., NE Druhá pôstna nedeľa 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

6. 3., PO sv. Fridolin, opát; bl. Ružena Viterbská, panna 17:00 Nacina Ves
7. 3., UT sv. Perpetua a Felicita, mučenice 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
8. 3., ST sv. Ján z Boha, rehoľník 17:00 Lesné
9. 3., ŠT sv. Františka Rímska, rehoľníčka 17:00 Petrovce n/L
10. 3., PI sv. Makarius, biskup 17:00 Nacina Ves
11. 3., SO sv. Konštantín, kráľ; sv. Pionius, kňaz amučeník 17:00 Lesné

12. 3., NE Tretia pôstna nedeľa 8:00 Vybuchanec
9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

13. 3., PO sv. Patrícia aModesta, mučenice; sv. Nikefor, mučeník 17:00 Nacina Ves
14. 3., UT sv. Matilda; sv. Lazár, biskup 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
15. 3., ST sv. Klement JánMária Hofbauer, kňaz; sv. Lujza deMarillac, rehoľníčka 17:00 Lesné
16. 3., ŠT sv. Heribert, biskup; sv. Tacián, mučeník 17:00 Petrovce n/L
17. 3., PI sv. Patrik, biskup 17:00 Nacina Ves
18. 3., SO sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Eduard, kráľ 17:00 Petrovce n/L

19. 3., NE Štvrtá pôstna nedeľa 8:00 Suché
9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

20. 3., PO Sv. Jozefa, ženícha PannyMárie – neprikázaný sviatok 15:30 Lesné
16:45 Petrovce n/L
18:00 NacinaVes

21. 3., UT sv. Serapion, pustovník 16:00 Petrovce n/L
17:00 Vybuchanec

22. 3., ST sv. Lea Rímska, vdova 17:00 Lesné
23. 3., ŠT sv. Turibius deMongrevejo, biskup 17:00 Petrovce n/L
24. 3., PI sv. Gabriel, archanjel; sv. Katarína Švédska, panna 17:00 Nacina Ves
25. 3., SO Zvestovanie Pána – neprikázaný sviatok 9:15 NacinaVes

10:30 Petrovce n/L
17:00 Vybuchanec

26. 3., NE Piata pôstna nedeľa 8:00 Lesné
9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

27. 3., PO sv. Nikodém; sv. Rupert, biskup od9:00 staría choríľudia – spoveď 18:00 Nacina Ves
28. 3., UT bl. Renáta, mučenica 16:00 Petrovce n/L

17:00 – 18:00 Vybuchanec – spoveď 18:00 Vybuchanec
29. 3., ST sv. Ludolf, biskup a mučeník; bl. Berthold, vojak 17:00 – 18:00 Lesné– spoveď 18:00 Lesné
30. 3., ŠT sv. Ján Klimak, opát; sv. LeonardMurialdo, kňaz 17:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď 18:00 Petrovce n/L
31. 3., PI sv. Benjamín, diakon amučeník;

sv. Balbína Rímska 17:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď 18:00 Nacina Ves
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