
V ýročná  správa  o  ducho vnom  a 
hospod árskom  s tave  fa rnos t i 

Tesárske  M lyň any .

Bratia a sestry, dnešný deň má kňaz - poukázať na duchovný a hospodársky stav farnosti - najmä na udelené 
sviatosti  a osobitné udalosti v živote farnosti a cirkvi.

1. Krst - je prvou sviatosťou v našom spoločenstve, v Katolíckej Cirkvi. Obrazne ju nazývame bránou k 
ďalším sviatostiam, ktoré majú pomáhať nášmu duchovnému rastu. V tomto kalendárnom roku bolo v našej 
farnosti  19 krstov - 8 chlapcov a 11 dievčat. 8 detí sa narodilo mimo zákonného manželstva. Dospelý, ktorý 
chce prijať sviatosť krstu, alebo rodičia, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, tak majú urobiť vo farnosti,  kde 
reálne žijú, alebo hodlajú bývať, aby sa pokrstený začlenil do spoločenstva vo svojej farnosti. Krst dospelého 
sa ponúkne o. biskupovi po náležitej príprave – katechumenáte, ktorý trvá 2 roky. Kňaz môže krstiť deti iba v 
prípade,  že je  opodstatnená  nádej,  výchovy v  kresťansko-katolíckej  viere.  Ak  takáto  nádej  chýba,  podľa 
kódexu katolíckej Cirkvi sa má krst oddialiť a rodičom vysvetliť dôvod. Ak je možnosť,  má sa dať krstencovi 
krstný rodič. Mal by mať min. 16 rokov, aby bol pobirmovaný a nežil v stave ťažkého hriechu.

2. V tomto roku Sv. Eucharistiu prvýkrát prijalo 15  detí. Rodičia verní svojmu sľubu, ktorý ste dali pri 
krste, vychovávajte aj naďalej svoje deti po kresťansky, umožňujte deťom prístup ku sviatostiam. Tým nerobíte 
milosť Cirkvi, ako sa poniektorí vyjadrili, ale prispievate k duchovnej záchrane vašich detí.

3. Sviatosť birmovania  v tomto roku  v našej farnosti nebola vysluhovaná. Je to sviatosť, pri ktorej je 
veriacemu  udelený  znak  daru  Ducha  Sv.  Na  základe  pravidelného  navštevovania  bohoslužieb  sa 
predpokladá, že birmovanec má záujem o Božie slovo a tak môže byť naplnený Duchom Sv. a jeho darmi. 
Toto  sa má prejaviť  jeho horlivým a zbožným kresťanským životom, plným nadšenia  za Krista  práve po 
udelení  sviatosti.  Preto,  kto  chce  prijať  túto  sviatosť  v  našej  farnosti  na  jeseň roku  2020  a  žiť  horlivý 
kresťanský život, nech sa prihlási osobne u mňa, len v tomto  mesiaci januári kedykoľvek po sv. omši.

4. Sviatosť  manželstva v  tomto  kalendárnom  roku  prijalo  7  manželských  párov.  Vám,  milí 
novomanželia,  želám  veľa  trpezlivosti,  obetavosti  a  lásky  vo  vašom  manželskom  živote.  Vám  ostatným 
mladým chcem popriať  veľa  odvahy  prijať  Boží  stvoriteľský  plán,  totiž,  najvyšším zmyslom života  nie  je 
užívanie si pohodlia, ale obetavá služba životu, v láske, v dobrom i zlom so svojím manželským partnerom. 
Pripomínam, že sviatosť manželstva treba nahlásiť minimálne tri mesiace vopred. Nepripravujeme sa totiž len 
na samotný obrad, ale na celoživotné spolužitie.

5. Pomazanie  chorých.  Starých a  chorých,  ktorí  už  nevládzu prísť  do kostola,  chodím zaopatrovať 
sviatosťami vždy v prvý piatok mesiaca. Sviatosti   v tomto roku pravidelne prijímali  6  chorí  v Tesárskych 
Mlyňanoch. Pred sviatkami prijali sviatosti ďalší 6-ti. 

6. Kresťanský pohreb - nie je sviatosť, ale svätenina. V tomto roku z nášho spoločenstva do večnosti 
odišlo 23 farníkov - 9 mužov a 14 žien. 17 zaopatrených sviatosťami a 6 nezaopatrených. Ako spoločenstvo, 
ale aj ako jednotlivci postarajme sa modlitbami a múdrym napomenutím o duchovnú spásu svojich bratov a 
sestier, aby do večnosti šli všetci zaopatrení sviatosťami.

7. Sviatosť kňazstva - Každý štvrtok sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania. Nemyslime len 
na zabezpečenie svojej farnosti dobrým kňazom, ale aj na potreby misií. Ešte je tak veľa ľudí, ku ktorým sa 
nedostala zvesť o spáse.



8. Oznam pre  členov  ružencových  bratstiev -  Mesačné  modlitbové  stretnutie  členov  ružencových 
bratstiev býva na prvú nedeľu v mesiaci popoludní po litániách. Presné informácie pre členov ružencových 
bratstiev sú na internetovej stránke http://www.dmc.sk/ Sv. omša za členov je slúžená podľa možností vždy v 
prvú nedeľu mesiaca.

Za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho je sv. omša vždy slúžená na prvý piatok v mesiaci. V našej 
farnosti  prebieha celoročne nepretržitá  modlitba deviatnika k  BSJ,  každých 9 dní  sa modlí  iná rodina pri 
putujúcej soche BSJ. 

9. Pol hodinu pred každou sv. omšou vo všedné dni je možnosť k sviatosti zmierenia.

10. V Tesárskych Mlyňanoch  je 142 členov SSV. Ďakujem Vám, že podporujete takú dôležitú inštitúciu 
ako je katolícke vydavateľstvo.

11. Miništrantská služba je  po službe kňaza tou najdôležitejšou pri  liturgii.  Miništrant  je totiž  fyzicky 
najbližšie oltáru, miestu nekrvavej obety nášho Pána Ježiša Krista. Preto povzbudzujem chlapcov a mladých 
mužov, aby v tejto obetavej službe vytrvali. Je to pocta, tak ako pre apoštolov v časoch Ježiša, tak i v dnešnej 
dobe.

12. Aj v tomto roku 26. 12. 2018 sa uskutočnila v našej farnosti  Dobrá novina. Koledovali  3 skupiny. 
Prihlásených bolo  43 domácností.  Koledovalo 30 detí.  Na  projekty v Afrike  sme poslali 743,35  Euro. Za 
podporu vyslovujem úprimné Pán Boh odplať všetkým štedrým darcom, koledníkom i sprevádzajúcim osobám.

13. V našej farnosti prebieha aj duchovná formácia detí v dvoch skupinkách. Na stretnutiach sa im venujú 
animátori raz týždenne. Pozývam všetky deti vo veku od 6-12 rokov. Prihlásiť sa môžete u Kristínky Kováčovej 
Ley  Minárovej  a  p.  Nadi  Králikovej.  Speváckemu  nácviku  detí  sa  venuje  p.  Beáta  Behúlová  a  Katarína 
Koprdová.

14. Taktiež v našej farnosti existujú spoločenstvá Modlitby otcov a Modlitby matiek. Sú to malé skupinky, 
ktoré sa každý týždeň vytrvalo modlia za svoje deti.  Bližšie informácie Vám  môže poskytnúť pani Danka 
Kováčová. Máme tu aj Večeradlo –  Prihlásiť sa môžete u  manželov Končálových. Pri tejto príležitosti Vás 
chcem milí  veriaci  povzbudiť,  aby  ste  sa podľa  možností  začlenili  do niektorého  spoločenstva  a  aj  takto 
budovali  farnosť, ktorá má byť spoločenstvom spoločenstiev, kde nie je rivalita, vzájomné posudzovanie ale 
snaha o jednotu a posvätenie života osobného, ale i spoločenského.

15. Na  záver  chcem  poďakovať  všetkým,  ktorí  nezištne  akýmkoľvek  spôsobom  pomáhajú  budovať 
ekonomicky i finančne túto našu farnosť  tesárske Mlyňany. Za kvetinové dary a ich úpravu p. Bencovej, za 
upratovanie  kostola  upratovačkám.  Vďaka  p.  organistke,  spevokolom,  vedúcim,  animátorom,  lektorom, 
kostolníkom  za  ich  celoročnú  službu.  Tým,  ktorí  organizujú  Púť,  Hody,  Slávnosť  sv.  Urbana,  zábavy, 
predsedovi farskej rady p. Záhorskému Jozefovi a všetkým členom farskej rady. Mimoriadnym rozdávateľom 
sv. prijímania. Zvlášť p. Čepcovej za obetavú prípravu článkov a foto dokumentácie do farského časopisu 
Plamienok.  Ďakujem  modleníčkam,  speváčkam  pri  pohreboch,  manželom  Kováčovým  za  organizovanie 
duchovných víkendových pobytov.  Nakoniec  vďaka všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom prispeli  k  Božej 
oslave svojou službou a Občianskemu združeniu „Buď Zmenou“ za organizovanie detských farských táborov. 
p. Bertovi za tvorbu našej webovej stránky. P. katechétke za profesionálny prístup pri výučbe náboženstva.
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