
 

 
Farské oznamy 

 
 
Sväté omše  

Tesárske Mlyňany  pondelok, sobotu     ráno 
      utorok, štvrtok, piatok    večer 
      nedeľa   7.30 a 10.30 

Vieska nad Žitavou    streda   večer 
          nedeľa   9.00 
 
Birmovné stretnutia  Tesárske Mlyňany - piatok po sv. omši 
   Vieska nad Žitavou - streda po sv. omši 
 
Modlitbové stretnutia  otcov - po rodinách (kontaktovať: 037/6334358) 
   matiek - po rodinách (kontaktovať: 037/6334292) 

mladých - v sobotu o 18.00 vo Farskej klubovni 
 
Stretnutia pre deti   Tesárske Mlyňany - eRko v stredu o 14.30 vo Farskej klubovni 

        - detský spevokol - nácvik v sobotu v MKS o 14.00 
        Vieska nad Žitavou - v sobotu večer na Obecnom Úrade 

 
Prvoprijímajúce rodiny kňaz navštevuje v utorok večer, po sv. omši. 

 
 
 
 
 
 
Veľkono čné trojdnie:       
Zelený Štvrtok   Ježiš ustanovil pri poslednej večery Eucharistiu 
  Tesárske Mlyňany  18.00 - Sv. omša 

Vieska nad Žitavou   17.00  - Sv. omša  
Veľký Piatok  Ježiš bol odsúdený, ukrižovaný a pochovaný  

Tesárske Mlyňany  9.00 - krížová cesta 
                    15.00 - obrady Veľkého Piatku  

Vieska nad Žitavou   17.00 - obrady Veľkého Piatku 
Biela Sobota   Ježiš je v hrobe, kde v nedeľu na svitaní slávne vstáva z mŕtvych 

Tesárske Mlyňany  8.00 - vyložená Sviatosť 
                 19.30 - Slávnostná sv. omša (sviečkoví sprievod) 

Vieska nad Žitavou    8.30 - vyložená Sviatosť  
        22.00 - obrad vzkriesenia 
 

           

Časopis PLAMIENOK vydáva Rímskokatolícky farský úrad v Tesárskych Mlyňanoch 
037/6334236 

www.fara.sk/ tesarske_mlynany 
Redakčná rada: Mgr. P. Kukučka, E. Gašparíková, V. Čikelová, A. Slovák, M. Kuťková 

Niečo sa vám páčilo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte: fara95176@azet.sk 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
  Časopis ver iac ich z Tesárskych Mlynian a Viesky nad Žitavou  
   www.fara.sk/tesarske_mlynany                                                                          ročník II., február 2008 

 
 
 
 

                                                                                Hosanna!!!Hosanna!!!Hosanna!!!Hosanna!!!     
    

Ukrižuj!!!Ukrižuj!!!Ukrižuj!!!Ukrižuj!!!     
 

 
Stretli ste niekedy človeka, ktorý zmenil svoj názor na vec?  

Zaiste... A možno takých poznáme viacerých.  
Aké je to nepríjemné - prisľúbená pomoc sa nedostaví... 

Zmení sa postoj... Zmení sa názor...  
 

Jeruzalemčania sklamali.  
Najprv veľkolepé „Hosanna!“ ...za pár dní hrozné „Ukrižuj!“  

Zmenili postoj... Zmenili názor...  
Ako je to možné? 

 
Keď človek neformuje svedomie podľa Božích noriem, 

nedivme sa. 
Robia sa omyly, ktoré môžu zraniť nielen jednotlivcov... 

 
Vnímame, že mnohé vzťahy - či v rodinách, či v zamestnaniach 

trpia práve touto formou nepochopenia a neprijatia... 
 

Túžme po tom, aby sme reagovali na rôzne podnety 
ani nie tak podľa našich chutí, ako práve podľa Božej predstavy. 

Skúsme si často klásť otázku: 
 „Ako by si, ty Pane, reagoval, keby si na mojom mieste?“ 

„Ako by si sa zachoval?“ 
„Čo by si povedal?“ 

 
Celej farnosti prajem požehnané a milosti plné Ve ľkono čné sviatky... 

Nech zm ŕtvychvstalý Kristus nap ĺňa naše postoje a názory... 
váš otec Peter  
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Náklady na výrobu jedného čísla časopisu činia: 5,-Sk 
Za váš finančný príspevok budeme vďační. 
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           Zo života farnosti 

 
31. 12. 2007 - Silvester 2007   
Vo Farskej klubovni si pripravili mladí duchovno-spoločenské prežitie Silvestra. 
Rozlúčku zo starým rokom a privítanie toho nového mali možnosť veriaci absolvovať 
v Božom chráme v tichu pred vyloženou Sviatosťou Eucharistie. 
 
3.1. - 4.1. 2008  Viešťanski miništranti  
Pán farár pozval k sebe na faru miništrantov  
z Viesky na dvojdňové prázdniny. Túto akciu  
plánovali miništranti už niekoľko mesiacov.  
Mali možnosť zakúsiť na pár dní ovzdušie 
fary a života v nej. 
 

 
        
     5. 1. 2008 - Spevokol  

                                              V miestom kultúrnom stredisku sa konalo  
                                                  stretnutie členov speváckeho zboru. Okrem  

                                            príjemného posedenia a rozhovorov sa 
                  oslavoval Boh piesňou. 

 
20. 1. 2008 - Stretnutie rodín 
V Zlatých Moravciach sa uskutočnilo dekanátne stretnutie rodín. Toto stretnutie 
organizovalo hnutie kresťanských rodín (HKR). V prednáške sa stručne informovalo o 
plánovaných aktivitách v našom dekanáte. V rámci diskusii sme si vypočuli aj 
niekoľko osobných svedectiev. Na stretnutí sa zúčastnili rodiny z našej farnosti. Bližšie 
informácie o programoch HKR vám poskytnú rodina Bertová (℡037/6334415) a 
rodina Kováčová (℡0905/257136) 
 
26. 1. 2008 - Ples 
V priestoroch Základnej školy (ZŠ) v 
Tesárskych Mlyňanoch sa konal Farský ples  
v spolupráci so ZŠ - Štefana Moysesa,  
ktorá si pripomínala 35. výročie kolaudácie  
budovy. Ples sprevádzal príhovor kňaza a 
pani riaditeľky, spoločenský valčík, skupina 
v.v.-band, pestrá tombola a hlavne dobrá zábava. 
 
2. 2. 2008 - Hromnice 
Na sviatok Obetovania Pána prvoprijímajúce deti prišli do chrámu, aby si nechali 
kňazom požehnať sviece, ktoré im boli zažaté pri krste, a ktoré si ponesú pri 
slávnosti Prvého svätého prijímania. 
 

 
 
                                                                          Detský kútik nielen pre deti 
 
 
Ahoj deti! 
 

Naša farnosť začala vydávať časopis Plamienok. Keďže chceme venovať 
niekoľko riadkov i vám, tak sa vám budem pravidelne prihovárať na stránkach 
tohto časopisu.  
 

Čo vám prvé napadne, keď sa povie Veľká noc? ☺ 
Mňa ako dieťa vždy napadol Veľkonočný pondelok a s ním spojené polievačky. 
Už deň dopredu som si pripravoval voňavku a vedro na dievčatá. A čo vy? 
Napíšte mi, čo vás napadne, keď sa povie Veľká noc, aké máte zážitky a čo sa 
vám na Veľkej noci páči... 
 

Aby sme sa spolu aj trošku zamysleli s čím všetkým je spojená Veľká noc, 
pripravila som pre vás tajničku. 
Po vyplnení tajničky sa dozviete, ako sa volalo pole, ktoré ľudia kúpili za 30 
strieborných. Boli to peniaze odovzdané Judášovi za zradu Pána Ježiša.  
 
Do tabu ľky dopl ňte: 
1 Meno vladára, ktorý odsúdil Pána Ježiša 
2 Názov sviatkov, na ktoré sa teraz pripravujeme 
3 Ako hovoríme rozhovoru s Pánom Bohom 
4 Nástroj, ktorým odťal apoštol ucho veľkňazovmu sluhovi 
5 Meno zvieraťa, ktoré zaspievalo, keď Peter 3krát  zaprel Pána Ježiša 
6 Spôsob akým odsúdili Pána Ježiša na smrť 
7 Koľko mal Pán Ježiš učeníkov 
8 Kto za nás trpel na kríži 
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Čakáme na vaše odpovede: fara95176@azet.sk  alebo  
       Farský úrad, 951 76 Tesárske Mlyňany 
 

Ak pošlete správnu odpoveď, čaká na vás  p r e k v a p e n i e   ☺ ☺ ☺ 
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             Téma, udalosti, interview 

 
 
 
 

Kto to spieva na chóruse 
 
 
 
V našom farskom kostole nám už niekoľko krát obohatil liturgiu svätej 

omše krásny spev zboru dospelých mužov a žien. Umocnené to býva tým, že 
spievajú na chóruse, čím sa potvrdila vznikajúca akustika chrámu.  
 
Zloženie tohto zboru, pôsobenie a plány, nám priblížila v nasledujúcom rozhovore 
jeho zakladateľka – p. Ľubica Pastierová Bc.  
 
 
-Pani Pastierová, povedzte nám ako a kedy vznikla myšlienka, čo Vás inšpirovalo 
osloviť ľudí a založiť chrámový spevácky zbor dospelých? 
 
ĽP: Vždy sa mi páčil zborový spev v chrámoch, počuť spievať dvojhlasne 
a trojhlasne je niečo prekrásne. Prečo by sme to neskúsili aj u nás. Bolo to v roku 
2006 pred konaním Púte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Oslovila som viacero ľudí 
a hľadala, kto by zbor viedol. Po odbornej stránke nás začal viesť pán Zemanovič 
z Machuliniec, za čo sme mu nesmierne vďační.  
 
 
-Kto tvorí zbor, kto sú jeho členovia, máte už názov? 
 
ĽP: Vedúci zboru sú : Eva Ondrejmišková a Jozef Kéry. 
Členky zboru sú : Eva Danková, Helena Pavlíková,  
Ľudmila Solčianska, Štefánia Kuťková, Katarína, 
Solčianska, Anna Horníková, Anna Forgáčová,  
Anna Sakáčová, Erika a Simonka Zlatňanské, 
Ľubica Pastierová. 
Mužské Hlasy : Dušan Ivanička a Ján Šabo. 
Názov: pomenovanie zboru ešte nemáme. 
 
 
-Aký repertoár piesní spievate a pri akých príležitostiach? 
 
ĽP: Spievame chrámové piesne a piesne s téze. Zo začiatku sme spievali len na 
veľké sviatky, ale od jesene minulého roka spievame aj na nedeľných ranných 
omšiach. 
 

                                         
                                                          Téma, udalosti, interview 

 
-My, kresťania vstupujeme teraz do obdobia štyridsaťdňového pôstu ktorý 
vyvrcholí oslavou Zmŕtvychvstania -Veľkonočnými sviatkami. Pripravujete aj pri 
tejto príležitosti liturgické piesne?  
 
ĽP: Sú to najväčšie kresťanské sviatky, a preto si už teraz pripravujeme piesne – 
Otče náš, Veronika a iné, ktoré zaspievame pri liturgii. 
 
 

             -Možno je ešte prikrátky čas pôsobenia   
              zboru na otázku ale predsa sa opýtam:  
              Chceli by ste sa v budúcnosti zúčastniť  
              okresnej, prípadne krajskej súťaže    
              v speve chrámových zborov, ktorá sa už    
              viackrát konala aj v našom kostole? 

 
 
 
 
ĽP: Sme začínajúci zbor a nejaké skúsenosti už máme. Čas ukáže či sa budeme 
prezentovať na prehliadkach a súťažiach. Chceme predovšetkým spievať 
v našom kostole a prostredníctvom piesní prinášať veriacim radosť a pokoj. 
 
 
  -Ak by mal prípadne niekto záujem stať sa členom zboru, kedy a kde sa môže  
    prihlásiť? 
 
ĽP: Každého vážneho záujemcu o spev radi privítame. Chýbajú nám hlavne 
mužské hlasy. Prihlásiť sa môžu u mňa, buď po nedeľnej rannej omši, alebo 
doma. Skúšky mávame 1 krát týždenne v piatok večer. 
 
 
 

    -Ďakujem za rozhovor a členom speváckeho   
      zboru dospelých pri Farskom kostole  
      Zvestovania Pána v Tesárskych Mlyňanoch  
      želáme veľa zdravia, aby mohli v budúcnosti  
      potešiť svojím spevom srdcia všetkých   
      prítomných na bohoslužbách a slávnostných  
      príležitostiach. 
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          Myšlienka, nielen pre dospelých 

 
     
 
Keby som vedel , že je to posledný raz, čo sa na teba 
pozerám, keď zaspávaš, prikryl by som ťa starostlivejšie. 
Poďakoval by som sa Pánovi za tvoj vzácny život. Chvíľu by 
som ťa pozoroval, ako spíš.  
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo ťa odprevádzam 
až k dverám, keď odchádzaš, pobozkal a objal by som ťa 
a zavolal by som ťa späť, aby som to urobil ešte raz. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo počujem tvoj 
hlas, vypol by som televízor, odložil noviny a venoval by som ti 
celú svoju pozornosť. Zapamätal by som si farbu tvojho hlasu 
a jas tvojich očí. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo ťa počujem 
spievať, zaspieval by som si s tebou a prosil by som ťa, aby si 
zaspieval ešte raz. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo som s tebou, bol 
by pre mňa dôležitý každý okamih. Nestaral by som sa o riad, 
o dvor, ani o účty. Keby som vedel, že je to posledný raz, chcel 
by som byť s tebou navždy. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo sme spolu, chcel 
by som ti spraviť radosť. Uvaril by som ti tvoje obľúbené jedlo, 
zahral by som sa s tebou tvoju obľúbenú hru. Vzal by som si 
deň voľna, aby som mohol byť len s tebou. Pripomenul by som 
ti aký si pre mňa dôležitý. Povedal by som ti, ako veľmi túžim, 
aby si sa dostal do neba. Povedal by som ti, aby si sa nebál, ale 
aby si bol silný, so smiechom by sme spomínali na to pekné čo 
sme spolu prežili. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo sme spolu, čítal 
by som ti z Biblie a pomodlil by som sa s tebou. Poďakoval by 
som Pánovi za to, že sme sa stretli, a za to, že sa o nás tak 
úžasne stará. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz, čo sme spolu, plakal 
by som, lebo by som s tebou túžil stráviť viac času. 
 

     Keby som vedel , že je to posledný raz... 
 

     Vôbec neviem, kedy to bude posledný raz. Pane, pomôž mi, 
aby som ukázal svoju lásku všetkým ľuďom, ktorí vstúpili do 
môjho života. Môže to byť posledný raz, čo sme spolu... 
 
 

 
                                                  Predstavujeme farský kostol 

 

Barokový oltár Zvestovania Pána 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Barokový oltár (9m x  5m) je drevený, poskladaný z viacerých ozdôb, symbolov a postáv. 
Má štyri hladké stĺpy, s jednoduchou stupňovitou pätou, zakončené bohato zdobenou 
hlavou s kvetinovými motívmi. Medzi nimi sú plastiky sv. Jozefa (vľavo) a sv. Joachima 
(vpravo). V hornej časti oltára sú dvaja adorujúci anjeli, v strede ktorých je archa zmluvy s 
hebrejským nápisom JHVH ("Som ktorý som"). Pod ňou je umiestnený latinský nápis z 
Evanjelia sv. Jána: ET VERBUM CARO FACTUM EST (Jn 1,14: "A Slovo sa telom stalo").  
Bohostánok (tabernákulum, sanktuárium) je pozlátený, dvojkrídlový. Vpredu je krucifix. 
Nad tabernákulom je počas roka umiestnený drevený baránok, ktorého počas 
veľkonočného obdobia, vystrieda socha vzkrieseného Krista. Po bokoch sú dva páry 
plastík anjelov. 
Na oltári majú svoje miesto aj štyri klasické svietniky z 18.storočia. 
V spodnej časti oltára sú štyri reliéfy zobrazujúce prvý hriech, potopu, videnie Izaiáša (Iz 
6,6) a veľké znamenie (Zjv 12). Oltárny kameň posvätil 6.októbra 1763 ostrihomský 
pomocný biskup Pavol Révay.  
Podrobnejšie informácie o oltári prinesieme v budúcom čísle.  

 
 

 
 

 

 

Archa zmluvy a  
hebrejsky nápis JAHVE  

ET VERBUM CARO 
FACTUM EST 

Sv. Jozef 
Sv. Joachim 

Prvý hriech  

Potopa  

Videnie Izaiáša 
Iz 6,6 

Veľké znamenie 
Zjv 12 

Pri vstupe do farského kostola nás upúta nádherný barokový oltár postavený niekedy 
v rokoch 1760 - 1770. Motívom impozantnej olejomaľby je zvestovanie Pána našej Matke.  


