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Bratia  a  sestry,  dnešný  deň  má  kňaz,  podľa  cirkevných  predpisov,  poukázať  na  duchovný  a
hospodársky stav farnosti - najmä na udelené sviatosti  a osobitné udalosti v živote farnosti a Cirkvi.
Už počas roka však môžeme rekapitulovať udalosti v našej farnosti na základe článkov vo farskom
časopise Plamienok.

1. Krst -  je prvou sviatosťou v katolíckej  Cirkvi.  Obrazne ju nazývame „bránou k ďalším
sviatostiam,“ ktoré majú pomáhať nášmu duchovnému rastu. Je to prijatie do spoločenstva bratov a
sestier vo viere v Ježiša Krista. V tomto kalendárnom roku bolo v našej farnosti 15 krstov. Dospelý,
ktorý chce prijať sviatosť krstu, alebo rodičia, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, tak majú urobiť vo
farnosti, kde reálne žijú, aby sa krstený začlenil do spoločenstva vo svojej farnosti. Dieťa môže byť
pokrstené aj v inej ako svojej farnosti, ak je k tomu rozumný dôvod a kňaz z bydliska dieťaťa dá k
tomu písomný súhlas.  Kňaz môže krstiť  deti  iba v prípade,  ak je  opodstatnená nádej,  že  budú
vychovávané v     kresťansko-katolíckej viere.   Ak takáto n  ádej chýba, podľa Kódexu katolíckej Cirkvi  
sa má krst oddialiť a rodičom vysvetliť dôvod. Ďalej kódex hovorí, že ak je to možné, dieťaťu sa
má dať krstný rodič,  ktorý bude rodičom pomáhať v kresťanskej výchove dieťaťa.  Nevyhnutné
podmienky pre krstného rodiča sú, aby krstný rodič mal min. 16 rokov, bol pobirmovaný a nežil v
stave ťažkého hriechu (v nezáväznom vzťahu, neplatnom manželstve a pod.) Ak tieto podmienky
prítomný na krste nespĺňa, môže byť evidovaný len ako svedok krstu.

2. V tomto roku  Sv. Eucharistiu prvýkrát prijalo 12  detí. Chcem poďakovať tým rodičom,
ktorí  si plnia sľub daný pri krste,  že budú slovom a príkladom viesť svoje deti  k láskyplnému
vzťahu s Kristom, priateľom detí.  V praxi to znamená, že im budú príkladom a spolu s nimi budú
pristupovať pred prvými piatkami k Sviatosti zmierenia. Takto môžu účinnejšie učiť svoje deti žiť v
pravde a veriac Božiemu milosrdenstvu ich motivovať priznať si omyly a hriechy a snažiť sa ich
napraviť.

3. Sviatosť birmovania v našej farnosti bola Mons. Petrom Beňom vyslúžená  13. VI. 2021,
počas  púte  k  Božskému Srdcu.  Sviatosť  prijalo  29  mladých  ľudí.  Je  to  sviatosť,  pri  ktorej  je
veriacemu udelený znak daru Ducha Sv.  Preto prajem birmovancom, aby sa pôsobenie Ducha Sv.
ešte viac prejavovalo v ich kresťanskom živote. Napríklad častejším prijímaním milosti Božej v
sviatosti zmierenia pri individuálnej pastorácii. Aj v čase protiepidemických opatrení je to možné.
Milí  birmovanci,  povzbudzujem  Vás  k  osobnému  záujmu  o  Božie  slovo  čítaním  a  štúdiom
duchovnej literatúry. „Zájdite na hlbinu“ – povedal raz Ježiš. Verím, že úprimne a horlivo prežívaný
kresťanský život bez pretvárky bude mať dôsledky a prejaví sa aj na Vašom šťastnom osobnom
živote.

4. Sviatosť manželstva v tomto kalendárnom roku prijalo 6 manželských párov. Vám, milí
novomanželia, želám veľa trpezlivosti, obetavosti, lásky a hlavne vytrvalosti vo Vašom manželskom
živote. Vám ostatným mladým chcem popriať veľa odvahy prijať Boží stvoriteľský plán, totiž, že
najvyšším zmyslom života nie je užívanie si pohodlia - tzv. hedonizmus - ale obetavá služba životu,
v láske, v dobrom i zlom so svojím manželským partnerom. Na celoživotný vzťah je potrebné sa
veľmi dobre pripraviť výchovou charakteru k vernosti, k obete a láskyplnej pozornosti k druhému.

5. Pomazanie  chorých.  Starých  a  chorých,  ktorí  už  nevládzu  prísť  do  kostola,  chodím
zaopatrovať  sviatosťami  vždy  v  prvý  piatok  mesiaca.  Prihlasujte  svojich  blízkych  chorých  k
sviatostiam. Doprajte  im Božej  milosti.  Počas života pristupovali  v  prvé piatky ku sviatostiam.



Neoberme ich o to v starobe. Sviatosti v tomto roku pravidelne prijímali 6-ti chorí. Pred sviatkami
prijali sviatosti ďalší 12-ti.

6. Kresťanský pohreb - V tomto roku z nášho spoločenstva do večnosti odišlo 22 veriacich.

7. Sviatosť  kňazstva  -  Každý  štvrtok  prosme za  nové  kňazské  a  rehoľné  povolania.
Nemyslime len na zabezpečenie svojej farnosti dobrým kňazom do budúcnosti, ale aj na potreby
iných farností. Ešte je veľa ľudí, ku ktorým sa nedostala zvesť o Božej láske. Je veľa ľudí, ktorí
čakajú na radostnú zvesť evanjelia, ale málo tých, ktorí ju chcú obetavo hlásať.

8. Oznam pre členov živého ruženca - Presné informácie pre členov ružencových bratstiev sú
na http://www.dmc.sk/.

9. K sviatosti  zmierenia  je  možné  pristúpiť  pred každou  sv.  omšou alebo po nej.  Za
členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho je sv. omša slúžená vždy 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.

10. 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.

11. V  tomto  roku  2021  sa  pre  hygienické  obmedzenia  uskutoční  v  našej  farnosti
koledovanie - Dobrá novina formou On line. Na našich internetových stránkach bude včas
oznam.  Koledovanie  našich  detí  si  budete  môcť  pozrieť  na  internete  a  finančne  môžete
prispieť do pokladničky v kostole. Projektom Dobrej Noviny podporujeme chudobné farnosti
v Afrike.

12. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí dbajú na duchovný rozmer svojho života a takto
príkladným životom pomáhajú aj iným na ceste za Kristom. Potom aj tým, ktorí pomáhajú budovať
našu farnosť materiálne. Ďakujem p. Bencovej za kvetinovú výzdobu kostola. Upratovačkám za
upratovanie.  Vďaka  p.  organistke,  spevokolom,  animátorom,  lektorom,  kostolníkovi  za  ich
celoročnú službu. Tým, ktorí organizujú Púť k BSJ, Hody. Predsedovi farskej rady p. Záhorskému
Jozefovi  a  všetkým  členom  farskej  rady;  mimoriadnym  rozdávateľom  sv.  prijímania.  Zvlášť
ďakujem  p.  Čepcovej  za  obetavú  prípravu  článkov  a  fotodokumentáciu  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.  Občianskemu  združeniu  „Buď Zmenou“  za
organizovanie detských farských táborov; p. Bertovi za tvorbu našej webovej stránky; p. katechétke
za profesionálny prístup pri výučbe náboženstva; chlapom, ktorí pomáhajú s ťažšími manuálnymi
prácami pri oprave fary. Srdečné Pán Boh odplať. 

Na záver chcem všetkým farníkom popriať do nového roka vnútorný pokoj a vytrvalosť v dobrom
na ceste životom až do Nebeskej vlasti za Kristom vo svätosti.

Ďalšie svoje postrehy, návrhy, otázky, prípadne prosby môžete písať do elektronickej schránky na
adresu: tesarske.mlynany@nrb.sk Mgr. Karol Koníček

http://www.dmc.sk/

